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1. ബാ സദ്ധിച്ചുതായ നാമത്രയത്തൊടു കൂടി മം ല് 

ി യ കയ്ക്കുളങ്ങരെ ലാരിയത്തു രാമഖാരിയ ള് 
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കുന്നംകു മം 'പിദ്യരതാപ്രഭാ അച്ചുകൂട്ടം പ്രൊ പി 

പ്രൈഠഠറര് പാഠെമ്മല് ഐ. അസഡ്ക് ല് റം ചം 

അപര്കളുടെ ചിലലിന്മേല് ൪ 
അക്ഷരരത്ഥപ്രകാശിക അച്ചുകൂട്ടത്ത മം 

ച ം 

ദ. ട്" 
റ 

ക് 
ല് ൽ 7 ക് ം 

ഉടമസ്ഥന
െ 

കയ്യൊപ്പ് മുഭയും ഇല്ലാത്ത 

പുസ്തകം വ്യാജമാണ്. 

ത 
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പകപ്പുപകാശം റജിസ്തൂര് ച്ചെ; ൂ റ്റിക്കുന്നു. 

റ ളും, ലി 8909999699; 
പിപി ചു 





സാരസംഗ്രഹം 
അ രതമഞ്ഞം : ് ഹ്ക്ക.- 

സംഗതിപിപചരം 

൨ 

ള്ളൂ 

ബാലശബ്ദാത്ഥം 

ബാലന്മാരുടെ വകഭേദം ര 
ബാലചികിത്സയുടെ ജാതിഭേദം ൨ 
പെററുവിണാലുടനെ ചെയ്യേണ്ടത. 
പൊക്കിഠാക്കുടി മുറിപ്പാനും മററുമള്ള 

്രമഠ ൩. 

കളിപ്പിപ്പാനുള്ള വെള്ളത്തെക്കുഠിച്ചു 
ളള മതാന്തരധും മററും. 

കുളിപ്പിച്ചാലുടനെ കൊടുക്കേണ്ടത. ര: 
പ്രസപിച്ചമുതല് മുലപ്പാലുണ്ടാകുന്ന 

വരെകുട്ടിക്ക കൊടുക്കേണ്ടതുംമഠറും ന 
മുലപ്പാല്നശിപ്പാനുള്ള ഫേതുക്കറാം ൬ 
മുലപ്പാല് ഉണ്ടാവാന് പ്രപ്ൃത്തിക്കേ 

ണ്ടതും മററും. ൭൭ 

കുട്ടികമെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടുംക്രമം. ന് 
ആറാമത്തെരാത്രിമുതല്ക്കകുട്ടിക്കംചെ 

ററസ്്രിക്കം ചെയ്യേണ്ടുന്നക്രമങ്ങ 
മുഠമററും 

പ്രസവിച്ചുകിടക്കന സ്ഥലത്ത പുക 
പ്യാന ൧൭ 

ബാലനെയരിപ്പിക്കേണ്ടതും മററും എ 
കുട്ടികഠാക്ക ൧൭ ദിചസത്തിലകംപ 

നിമുതലായ രോഗങ്ങഠം ഉ ണ്ഭായാ 
ല്ച്ചെയ്യേണ്ടത. 

കട്ടികഠംക്കുള്ള കഷായമുറ. 

൭ 

൮ 
൧൩. 

പെയി ദ്ര്രൊകം ശ്ലൊകം 

മുതല് വരെ, 

ദ്. 

൧൯ 

൨.൮ 

ര്൬ 

രന് 

൫൪ 

൬൫൭ 

ല്. 

൫ 

ഒ 

൧൧ 

൧൬ 
൧൭ 

൨൭ 
൨൯ 

൪൫ 

ര്വ൮ൃ 

൫൨. 

൫൭ 

൬൪" 

൬൬ 



ത 

൨, ലി സാര സംഗ്രഹം 

സംഗതിപിചരം പെയി ദ്രരൊകം ദ്ര്രൊകം 

. ജൂ മുതല് വരെ 
കഫംകൊണ്ടെ മുക്കമുതലായ ദ്വാരങ്ങ 

ഠം അടത്തൊല്. 1? ൬൩൬൭ ൬൮ 
മലബന്ധത്താിന്ന ം ര ൬൯ ഠെ 
മലംഅധികമായി ഇളകിയാലും മൂത്ര 

ത്തിന്നതട വുകണ്ടാലുംചെയ്യേണ്ടത ൧൪ ഥെ 
മുലക ടിക്കാതെയാരുന്നാല്. 1 ൭൨ 
തലപേദഭനയ്ക്കും മററും. ം ൭൭ ൭൩ ൭രെ് 

അപര്ഡഥ്യങ്ങറം. ൭൭ രെ ൭൭ 
മരണലക്ഷണങ്ങഠം ൧൭ വെ വരൂ 
ശുദ്ധമായ മുലപ്പാലിന്െറയും അശു 

ദ്ധമായ മുലപ്പുലിനെരയും ലക്ഷ 
ണങ്ങം. ൧9) വു ൧൨ 

സംഗതിലിപചരം പെയിജ 

മുലപ്പാല്പ, രീക്ഷയുടെ കാലനിയമം വു 
ദുഷ്ടമായ മുലപ്പാലിയെക്കുറിച്ച 
മുലപ്പാരു ദുഷിച്ചാല് ചെയ്യെണ്ടത, ൧൯ 
വാതംകൊണ്ട മുലപ്പാല് ദുഷിച്ചാല്. 
പിത്തംകെഴണ്ട മുല്പ്യാല് ദുഷിച്ചാല് ൨൦ 
കഫംകൊണ്ട മുലപ്പാല് ദുഷിച്ചാല് 

ജ്പവരചികിത്സാ ൨൧ 

വാതജ്വരത്തിന്ന . ല് ൨൨ 

പിത്തജ്വരത്തിന്നു. 

കഫജ്പരത്തിന്ന. ൨൨. 

വാതപിത്തജ്വരത്തിന. ് 

വാതക ഫജ്വരത്തിന്ന. ാ 

പിത്ത കഫജ്വരത്തിയ. 

സന്നിപാതജ്വരത്തിന്നു. ൨രി 

ഒപരഭൈരവച്ണ്ണം. ം 

ിണ്റുജ്പരത്തിന. പു 

ഒന്മരാടപ്പുനിക്കു. ൨൭ 



സാരസംഗ്രഹം 

നാലെത്തുമ്പോഠാ വരന പനിക്കു 
രാപ്പനിക്കു 

ആഗത്തു കജ്വരത്തിനന 
ജ്വരത്തിന്ന . 
നാഗരാഷ്ടമകഷായം 
കട കാഷ്ടമക ഷ്വായം 

വാതജ്വരത്തിന 
പിത്തജ്വരത്തിന 

കഫജ്വരത്തിന 
വാതപിത്തജ്വരത്തിന 
വാതകഫജ്വരത്തിന 
പിത്തകഫജ്വരത്തിന്നു 
ടിണ്ണജ്വരത്തിബാ 
ഒന്രാടപ്പനി മുതലായതിന്ന 
തുള്ളപ്പനി കം 
സസന്ധിപാതജ്വരത്തിന 

ദ്ര യാദിസഹിതമായ ജ്വരത്തിനന 

ജ്പരാതി സാരങ്ങറാക്ക 
ദീര്ഘകാലത്തെ അനുസരിച്ചുനില്ക്കുനാ പനിക്കു 
പനിക്ക മുദ്ധാവിലിടുവാന് കുഴമ്പിഈ 
പനിക്കാക്കു ളള തലവേദനയ്ക്കു 
നെഞ്ചില് കഫം കെട്ടുത്തിന 
കത്തിവെപ്പാന് വെള്ളം 
മുസ്മാദി ഗുജിംം 
ത്രിഫലാദിഗുജളിക 
മുസ്താസുവണ്്ണാദി ഗുജിക 
മുഗശൃംഗാദഗുളിക 
ത്ര്യൃഷണാദി ഗജിശം 

ധൈകണ്ണാദി ഗുളിക 

അതിപക്ഷതി മുതലായവക്ടള്ള മാത്രാഭേദങ്ങം 
ത്രൈമാസിക 

ആറുമാസം തികഞ്ഞ ബാലന്ന 
മുന്നുവയസ്ത്റ തികഞ്ഞ ബാലന്ന 
അഞ്ചും എട്ടും പത്തും വയസ്സു തികഞ്ഞവന്ന 
പന്ത്രണ്ടവയസ്സ്സ തികഞ്ഞുവസ 



ര" സാരസംഗ്രഹം 

പനി മാറിയാല് ചെയ്യേണ്ടത ൩൨൭ 
പനി പിട്ടാല് ഉ ണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങരാ ൨.൮ 
കുളിപ്പിപ്പാ൯ എണ്ണ 

൭2 മുസ്ലാടി ൧ൃണ്ണു 23 
ത്രിഫലാദി എണ്ണ ൩൨൯ 
സുഷപി തൈലം ഃ 
മേലെക്ക വെള്ളം വഖെപ്പാന് ൭ 
കളിച്ച ഉടനെ സേവിപ്പാന് ഗുളിക ര൭ മു 9 51.൭ ൭ 
അശ്വത്ഥവില്വാദി ര൧ 
ബലാഗുള ച്യാദി എണ ര൨. നി സ ടി ണ ബലാമൂലാദി എണ്ണ 3 
മേലെക്കു (ലാക്ഷാദി തൈലം) ൪൩ 
സാരസ്വത ഏൃതം ര്ര് 
പിപ്പുല്യാദി ഏതം ൭. 
ചിഷഭൂക്തികൊണ്ടുണ്ടായ ജ്വരത്തിസ ര'൫ 
അഗ്നിമദഷ്ഥാദി കഷായം 3 
മുസ്ലാദി കഷായം ' ൪൬ 
ലദ്ല്ുക്രാന്താദികഷായം കാ 
അഭിഘാതജ്വരത്തിയ 
ധവേണുപത്രാദി കഷായം ക 
അഭിഷംഗജ്വരത്തിനാ (ഭട ഗ്യാദി കഷായം), ൪൭ 
ചേരുമരംതൊട്ടാല് ഉ ണ്ടാകുന്നചനിക്ക ക്ക 

രക്തപിത്ത ചികിത്സാ ര'൮ 
ലയറിളു ക്കുവാന് (അഭയാദി കഷായം) രന് 
മുക്കില് കൂടി ചോരവരുന്നതിസാ ൪ 
കണ്ണില്കൂടെ ചോരവരുനാതിന്ന ൫൭൦ 
ച്ചോര ഛദ്ദിക്കനതിന ാ 
വടശ്ുംഗാദ! കഷായം ക 
ശതാവരി കഷായം കര് 
മൂത്ര മാഗ്ശുത്തില്കൂടി ചോരവരുന്നതിനു (പഞ്ചമുലാദി 

കഷഠയം) ൭൭ 

മലദ്വാരത്തുകൂടെ രക്തം ചോകുാതിനാ ൭൧ 
ശാരിബാദി കഷായം യ ക്ക 



സാരസാഗ്രഫം 

രക്തപിത്തത്തിന്നുള്ള സിദ്ധൌഷധത്ങ 

ചന്ദനാദിഘൃതം. , . 
ശതാഖയ്യാദിഗുളം. 

ി കാസച്ചികിത്സാ 

ല്യ്യൊഷാദി പൊടി. 

ഗുശുണ്ണി 
ലാജാമ ലകാദി പൊടി. 

ലാജവിശ്വാദി പൊടി. 

ല്യൊഷാദി കഷായം 
പാശാദി കഷായം ., 

 കൂശ്ശാണ്ഡ രസായനം 

കപരാദി പൊടി 

അമൂതാദി എണ്ണൂ 
വവാശാ ഘ്ൃ,തം 

നയൊപായ കഷായം. 
ബലാജീരകാദി കഷായം 

ബലാരാ പ്ലാദികഷായം 

നിശ്ശൂണ്്യാടി കഷായം 

ശൌണ്ഡിരസായനം. 

ജിരകാദി പൊടി. 
ഭൂനിംബാദി പൊടി 
ധാന്വന്തരിഗുളിക. 
ശ്പവാസാനന്ദഗുജിക, 
വില്വാദി ലേഹം 
ശ്വാസാശനി തൈലം 

ക്ഷയ ച്ചികിത്സാ 

ലാക്ഷാദി പൊടി 
ഫ്രസ്വപഞ്ചമുലാദിയും ദശമൃലാദിയും 
ദ്രാക്ഷാദി കഷായം 
എലൊപക ല്യാദികഷായം 
അമുൃതാദികഷായം 

വിദായ്യാദിഗണം 

ജംബീഠറാവസീതം, 
ദ്രാക്ഷാദി നെയ്യു. 
വുനനാവാദി ഘൃതം 

൭൧ 

1: 

൭൨. 

2 

[ി 

42 

൫൭7 

7 

2 

യി 

53 
൭൭ 

ന്ധ 

പ, 

ച 

2 

ഴിൽ 

൭൭ 

൭൫ശെ॥ 



രാസ്ത്റാദിക ഷായം 

സാരസംഗ്രഹം 

൭ര$ ക്ഷതചികിത്സാ 
സ്വരസാദിചികിത്സാ 

ദ്രൃക്ഷാദികഷായം 

ഏലാദി കാഷായം 

അരോചചകചികിത്സാ 

ഭക്തരൊധ ചികിത്സാ 
പിശ്വാദി കഷായം 

ഛരദിചികിത്സാ 
ലാജപില്വാദി കഷായം. 

മരിചാദി ചൊടി 

ഹൃദ്രോഗ വ. 
ബലാഗോധൂമാദി കഷായം 

തൃ്ണൃചികിത്സാ. 

കെ സരാദി കഷായം 

സിദ്ധൌഷധം 

മദ്ാത്യയ ചികിത്സാ 

മദ്യ സേവിച്ചാല്. 

കഞ്ചാവു തിന്നാല് 
കറ തിനാല് 

വുകയില തിന്നാല് 
തേന൯ കുടിച്ചാല് 

ജാതിക്ക തിനാല് 
കൊെള്ളിക്കിഴത്ങ തിന്നാല് 
മു൭യുടെ ആണ്ടല് തസനാല് 

അടുയ്ക്കുതിന ചെൊരുക്കിയാല് 

അശശ്ചി കിത്സാ 

ശുണ്ണ്യാദി തൈലം 
രണെകന്ദാദി ഘ,തം 

ധ്യാ ഷെ 

കുടചാദി. കഷായം. 
ഡാഡ്ധിമാദ। കഷായം 

വ്വ 

പാഠാദി മുംംടി 
ആര്ഠാകാദ) മുക്കുടി 

അജുമെൊമാദി മുക്കുടി 
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സ്വാരസംഗ്രഥഠ 

പ്ൃനന്നലാദി മുക്കുടി 
കുടചഫാണിതം. 

രക്താശസ്സിനന (ചന്ദനാദി കഷായം) 

൭ ശീരാദ്ി കഷായം 
ലാതാതിസാരത്തിന്നാ (സമംഗാദി കഷായം) 

പിത്താതി സാരത്തിനാ (ധന്വയാഷാദി കഷായം) 
കഫാതിസാരത്തിന്ന (വത്സകാദി കഷായം) 

രക്താതിസാരത്തിന (ശാരിബാദി കഷായം) 

അജമൊജാദ്ി കഷായം 
ര! മുക്കുടി 

ചാര്ങ് ഗേയ്യാദി ഏതം 
അരിഷ്ടഫൃതം 

ഡാഡിമാദി ഗുളിക 
യവാന്യാദി ഗുളിക 

പ്പാഠാദി കഷായം 
ശരവുംഖാദി കഷായം. 

കിരാതപുംഖാദ! കഷായം 

കൈഡ്വയുപത്രാദി കഷായം 
മുസ്ലാതമ്രം 

വിശ്വാപിഷാദി കഷായം 
മധ്മുക പുഷ്ടാദി കഷായം 

അക്കരാഗാദി കഷായം 
കൃണ്ണുരാജം പൊടി 
ഥാ ചൂളം 

മക് സര്യ് നം 
അഷ്ടാക്ഷരി ഗുളിക 
കൈഡ്യ്യാദി ഗുളിക 
ദ്രോണപുഷ്ടാദി ഗുളിക 

കമിചികിത്പാം 
വിമുംഗാദികഷായം 

മൊക്കഞ്ഞിക്കു 

മുക്കു ടിക്ക 

കെതകാിശക്കരു 
സ്പാരശക്കരാ 

ംിം 
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പ്ല സാര സംഗ്രഹം 

മുത്രാഘാതചികിത്സാ 
ശ്വദംഷ്ട് റാദികഷായം 
ഗുഹാമു ലാദികഷായം 
ഗോഷ്യരാദിഗുളിക 

മുത്രാതിസാരത്തിന്നു. 
നിശാമലകാദികഷായം 
മൃത്രംഉ റുനാതിന 

പിടകാചികിത്സാ 
കടക്കവെ 

നന്ദ്യാവത്താദിപുഴ്ക്കു 
ശാലൂകാദിപുഴ.ക. 

മുണാളാദിപുഴുക്ക 
പൊട്ടിപാനാകുരുപിഷ 
ജ്യാത്യാദിതെലം 
ന്ൃഗ്രൊധാദിതെലം 
നിംബാടികഷായം 

തലയിലെകുരുക്കറാക്കു 
നിംബപത്രാദിഎണ്ണു 
അഡുപത്രതെലം 

കഴുത്തില് കു രുവിന്ന 
ൂവ്യാദിതൈലം 
കക്ഷത്തില് കു രിന 
കയ്യിന്മേല്കുരുലിന്ന 
മാറത്തെകുരുവിന 
കടടകാദികഷായം 
ച്യററത്തെകുരുക്ക റാക്ക 

വൃദ്ധിചികിത്സാ 
ലശുനാദികഷായം 
നിഗ്ശൂണ്ഡ്യാദിക ഷ്വായം 
വാശാദികഷായം 
ആവണക്കെണ്ണ 
ചരണാദിഘ്യതം 

ആന്തരവായുചികിത്സാ 
ഗുന്മചികിത്സമ 

സവഭൃസ്വാരകഷായം 
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സാരസംഗ്രഹം 

ശുല ചികിത്സാ 

ക്ഷാരത്തിനാ 
താംബുലഭസ്മം 
ഗൃഫധുമാദിപൊടി 
അഷ്ടചുണ്ണം 

സൈന്ധലാദിപൊടി 
വൈശ്വചാനരഭസ്മം 
ഇന്ദുകാന്തഘൃതം 
ശുലാശനിഗുളിക 

മഹൊദര ചികിത്സാ 
പത്ഥ്യാദികഷായം 
പയനനാവാദികഷായം 
ത്രിഫലാദികഷായം 
ആര്ദ്രകാദിഘൃതം 

ഗവലാക്ഷ്യാദിഗുജിക 
പാണ്ഡു ചികിത്സാ 

ശതാവയ്യാദികഷായം 
കരണ്ഡപത്രാദികഷായം 
പടൊലാദികഷായം 

' അമുതാദികഷായം 
അജമൊജാദിമക്കുടി 
ഭംഗരാജാദിപൊടി 
പുനന്നവാദികഷായം 
ഇന്്രാശനിപൊടി 
“പത്ഥ്യാദിഗുളിക 
പാണ്ഡുലിന (സിദ്ധൌഷധം) 

കാമിലാ ചികിത്സാ 
കാമിലയ്ക്കു കഷായം 
ക്രെഷ്ടാദിഏൃതം 
ലൊഫാ.ചു ണ്ണാദിഗുജിക 

കുംഭകാമിലാ ചികിത്സാ 
നിംബത്വഗാദികഷായം 

ശൊഫ ചികിത്സാ 

മഹാപഞ്ചമു ലാദികഷായം 
പത്ഥ്യാദികഷായം 
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ഫ൧ാഠ സാരസംഗ്രഹം 

ശുണ്ണ്യാദികഷായം 
തിന്ത്രിണീപള്സ്റുശാഖാദികഷായം 
പുനന്നപാദിക്ഷായം 

ഗുളാര്ദ്രകം 
ഭസ്ക്കഞ്ഞിക്ക 
കംന്ദാഘൃതം 

ധാത്ര്യാദിഎണ്ണു 
വില്വാദിതെ ലം 
ത്രിഫലാദിതെലം 
മെലെക്കതെലം 
അമുതാദിതെലം 
വരണാദിതെലം 
അമുപെതസാദിതെലം 

പുനനാവാദിപൊടി 
ല്യൊഷാദിമോര 
എകാംഗശൊഫത്തിന 
ചോപ്പൊടുകൂടിയ നീരി 

വിസപ്പുനിദാനം 

എറാക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

എഠാക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
മുസ്യാദികഷായം 
ശാരിബാദികഷായം 
അവിപത്തിപൊടി 
ധ്രനികാദിക ഷായം 
മഞ്ജിഷ്ഠാദികഷായം 
നെററിക്ക ലേപനത്തിന്ന 
ശിതികിംശുകാദിതെലം 
തുള സിദ്ദവ്യാദിതൈലം 
തേപ്പാ൯ ഖദിരാംബുദാതിതെലം 
ബലാമധുകാദിതൈലം 
കണ്ണിലെക്കുകിഴി 

നെല്ക്കരപ്പന്െഠ ലക്ഷണം 

നെല്ക്കരപ്പുന്െഠ ചികിത്സാ 
ദ്രാക്ഷാഷ്ടമ കഷായം 
ധാത്ര്യംദികഷായം 

൧൧൬ 
| 

ര 

[| 

൧൧൭ 
| 

൧൧വ।ൂ 
ര 

4 

൧൧൯ 
൧൭ 

൧൫൭ 

൧൨൦ 
൧൭ 

ംം 

റ്; 

൫൭൭ 

൧൨൩. 

൧൨൯ 

22 

൧൩൦ 



സാരസംഗ്രഡം 

ദൂവ്യാദിതൈെലം 
ഖെത്രപല്പപാദിതെലം 

നിര് ഗ്ശൂണ്ഡ്യാദികഷായം 

മുതിരക്കരപ്പന്െഠ ലക്ഷണം 

മുതിരക്കരപ്പുന്െ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന് 

പടോലാദികഷായം 

വിള ംഗാദികഷായം 

പുനനാലപാദിതെലം 
ഉ ശീരാദിതെലം 
മഞ്ജിഷ്ടാദിതൈലം 

ചെങ്കാക്കരപ്പനെറ ലക്ഷണം 

ചെങ്കാക്കരപ്ുനെറചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 
വയറിളക്കുവാന് 

കടചാദികഷായം 
കിരാലിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

കിരാലിക്കുരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

ഭൂനിംബാദികഷായം 
കദംബവല്ക്കാദികഷായം 
മുസ്തായഷ്ട ാദിതെലം 
ബലാമുലാദിതെലം 

പൊടിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

പൊടിക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന് 
വിശാലാദികഷായം 
വാശാദികഷായം 
ഖദിരാദികഷായം 
വ്യാഘാതകാദികഷായം 

സ്ൃഗ്രൊധപല്ലപാദിതെലം 
ധാത്ര്യാദിതൈലം 

ലൊയ്രവല്ക്കാദിതെലം 

ലെണ്ണിക്കരപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 
ലെണ്ണ്ീക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
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പ൨.. സാരസംഗ്രഹം 

വുരട്ടുവാന് 

വിക ംഗമുസ്ലാദികഷായം 
ദ്രോണപു ഫാദികഷായം 
ൂുവ്യാദികഷായം 
ബലാരാസ്റ്റാദിതെലം 
മുസ്താകതകാദിതെലം 
ലാക്ഷാബലാദിതെലം 

അഷ്ട വരുക്കതൈലം 
കരിങ്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

കരിങ്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 
അരച്ചൂതേപ്പാന് 

നീലീമുലാടികഷായം 
കിരാതതിക്താദി കഷായം 

൭ ഴുന്നിന്മണിക്കര പ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൭റുന്നി൯മണിക്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാശ 
പാഠാദികഷായം 
ത്രായന്ത്യാദികഷായം 
തലയില്കഴമ്പിനാ അഞ്ജനാഷ്ടമചു ണ്ണം 

ഭൂംഗരാജാദിതെലം 
മുസ്താമുതാദിതെലം 

മുളകു മണിക്കരപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

മുളകമണിക്കരപ്പുന്െ ൦ ചികിത്സാ 

പിച്ചുമന്ദാദികഷായം 
ശമ്യാക വല്ല്ാദികഷായം 

കെതകീചല്പലവാദിതെലം 
ലന്തക്കുരുക്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം 

ലന്തക്കുരുക്കരപ്പുനെറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പ്ാ൯ 

പടോലാദ്വകഷായം 

സപ്ലച്ചദാദികഷായം 
കരിരാടിതൈലം 

പിഴാലരിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

പിഴാലരിക്കരപ്പുര ന്ഠ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാശു 
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വ സാരസംഗ്രഹം 
ലി 

മുസ്യാഖദിരാദികഷായം 
ഖടി രെന്രരയപാദികഷായം 
സപ്തസാരതൈലം 

അത്തിക്കാക്കരപ്പുനെ ലക്ഷണം 

അത്തിക്കാക്കരപ്പന്െഠചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാനു 

പത്മകാദികഷായം 

ത്രായ മാണാദികഷായം 
വപരികനനാദിതെലം 

നിശാപപ്പുടകാദിതെലം 

തലക്കവെള്ളംവെപ്പാന൯ 

പുളി ങ്കരുക്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം 
പുളിമകരുക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാനു 

ത്രിഫലാപിചു മന്ദാദികഷായം 

ശാരിബാഖദിരാദികഷായം 

അസനാദിതെലം 
ശാരിബാദിതെലം ; 

വള്ളിക്കരപ്പന്െ ലക്ഷണം 

പള്ളിക്കരപ്പന്െറചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ു 

ഷ്ട ച്രാഫ്വാദികഷായം 

 ഗീപത്വഗാദികഷായം 
അഷ്ടപല്ലപതൈലം 
ദ്രൊണാഷ്ടമതൈലം 

ഫയഗസ്ധാദിതെലം 
ചെങ്കരപ്പന്െറലക്ഷണം 

ചെങ്കരപ്പുന്െ റചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന് 

ദാവ്വിഖദിരാദികഷായം 
ജപാമുലാദികഷായം 

കതകാദിക ഷായം 
വില്വാദിതെലം 

ക്ഷിരിപല്ക്കാദിതെലം 

പയിഴക്കഠപ്പുള്െ ലക്ഷണം 
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ഹര് സാര സംഗ്രഹം 

പപിഴക്കരപ്പുന്െ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന് 

ബ്ലഹത്യാദികഷായം 
മുസ്ലാപപുടകാദികഷായം 
നളദാദി തൈലം 

തളികക്കരപപന്െറലക്ഷണം 

തളികക്കര പ്പുന്െറചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന് 

പത്മകന്ദാദിക ഷായം 
പത്സ കാദികഷായം 
ഖദിരാംബുധരാദികഷായം 
ബലാതിലകാദിതെലം 
കൃഷ്ണുമുഞ്ജാദിതെലം 

മാഠവ്ലക്കരപ്പന്െറലക്ഷണം 

മാംഘ്ഏക്കരപ്പന്െ റചികില്സാ 
അരച്തേപാന്൯ 

നിശാവിശാലാദികഷായം 
വൃശ്ചികാള്യാദികഷായം 
ദ്രൊണദ്ൂവാദിതെലം 

ചികിടക്കരപുന്െറ ലക്ഷണം 
ചികിടക്കരപ്പന്െ റചികില് സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന് 

ക ശിരമധുകാദികഷായം 
ഓവ്വീവൃഷാദികഷായം 
വല് സാദന്യാദിതൈെലം 

മ്ാംക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

മുഠാക്കരപ്പുന്െറ ചികില്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാനു 

ചന്്രരെഖാദികഷായം 

ഐലെയകാദിതെലം 
അശ്വത്ഥവല്ക്കാദിതെലം 

പുള്ളിക്കരപ്പന്െ ര ലക്ഷണം 

പുള്ളിക്കരപ്പുന്െറ ചികില്സാ 

അച്ചുതേപ്പാന൯ു 

ധന്ധ്യയാഷാദികഷായം 
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സാരസംഗഥ്രഥം 

 കദളികന്ദാദികഷായം 
ടൂവ്യാവസുകാദിതെലം 

പൊരുമക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

പൊരുമക്കരപ്പുനെഠ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 
നിംബാമുതാദികഷായം 
അരുഷ്ടരരാദികഷായം 

എരിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
എരിക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന് 
ഹെമദു ശ്ധാദികഷായം 
പ്പക്ഷചല്ക്കാദികഷായം 
അക്ഷധാത്ര്യാദിതൈെലം 
പടോലാദിതെലം 
ഖദിരാസനാദിതെലം 

മുളുനെല്ക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

മുളനെല്ക്കരപ്പുെഠ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന് 
തിമിശാദികഷായം 
ധാത്രീഖദിരാദികഷായം 
താലപത്രാദിതെലം 
തമാലപത്രാദിതെലം 
ശിംശപാദിതെലം 
ഭൂജ്ജ സാരാദിതെലം 

തുംപഘ്ൃക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

തുംപപഘക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 
അര ചുതേപ്പാന് 
 ജോംഗകാടികഷായം 
ഭാണ്ഡ്യാദിക ഷായം 
ഇന്ദ മാദികഷായം 
ശാകത്വഗാദിതെലം 

കുടകപ്പാലരിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
കുടകപ്പാലരിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

ആരഗ്വധാദികഷായം 
വം ബാസനാദികഷായം 
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൧൬൯ സാരസംഗ്രഹം 

രാജക്ഷപ കാദിതെലം 

ശമീപത്രാദിതെലം 

കല്ത്താമരക്കരപ്പനെറ ലക്ഷണം 
കല്ത്താമരക്ക രപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന് 

അശ്വകണാവിശാലാദികഷായം 
പലാശവല്ക്കാദികഷായം 
പലാശപുഷ്ട്രാദിതൈലം 
ഗഞ്ജാമുലാദിതെലം 

വകൂയക്കൊടിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
വകൂയക്കൊടിക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 
൨൨ 

ഇക്ഷവാക മൂലാദികഷായം 
രേ ാഘിണ്യാദികഷായം 
ബലാമുലാദിതൈെലം 

ഏണിക്കരപ്പന്െഠ ലക്ഷണം 
ഏണിക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതെപ്പാന് 
ലോധ്രുപല്ക്കാദികഷായം 
മുസ്താമധുകാദികഷായം 
വൈരിപത്രാദിതെലം 
ശിരിഷപല്ക്കാദിതെലം 

ആമക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

ആമക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

പരാവിശാലാദികഷായം 
അമൃതാവൃഷമു ലാദികഷായം 

അക്ഷാമലകാദിതെലം 
കറുകക്കരപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

കറുകക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന൯ു 

മുവാമധുകാദി കഷായം | 

പത്ഥ്യാദികഷായം 

മരിചാദിതെലം 
നിശാമധുകാദിതെലം 
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ലി 

പ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ റ 
വാശാദു ംബരവല്ക്കാദികഷായം 

നന്ദ്യാവത്താദികഷായം 

അടക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

അരച്ചതേപ്പാ൯ 
വവ 

അമുതാദികഷായം 
മുസ്മാവികൂംഗാദികഷായം 
അസനാദിതെലം 

കൊടുമുടിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

കൊടുമുടിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന 

വരാഹരിദ്രാദികഷായം 
യാഷെന്ദ്രയ വാദികഷായം 
കതകാദിതെലം 

അരച്ചു 

വാശാമലകാടദി കഷായം 

സാരസംഗ്രഥം 

ലകക്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം. 

പലകക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അടക്ക രപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

മാടക്കാല് ക്കരപപനന്െറ ലക്ഷണം 
മാടക്കാല്ക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചതേപ്പാന് 
ശാരിബെന്ദ്രയ ചാദികഷായം 
ഏഎലൊപകഞ്ചികാദികഷായം 
ദൂവ്യാവസുകാദ] തൈലം 

തേപാ൯ 
൨൨ 

ചിടക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

ചിടക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

ി 

മുസ്താപത്മകാദി കഷായം 
അസധഥാമലകാദി തൈലം 

പോകളക്കരപനെറ ലക്ഷണം 
പോളുക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

യാഷമുസ്താദികഷായം 
ഉ പൊദകാദിതെലം 

മൊയിലടിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
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൧൮൮ സാരസംഗ്രഥം 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

ഭശമുലാടികഷായം 
പിലിക്കരപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 
പിലിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന് 
അഭയാഖദിരാദ! ഷൊയം 

കുടചാദികഷായം 
ഖദിരാമുതാദിതെലം 

വികാമ്പഴക്കരപ്പന്െഠ ലക്ഷണം 
പിളാമ്പഴക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

അമുതേന്്രയ പാദികഷായം 
ത്രിഫ ലാമൃുതാദിതെലം 

പാടക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
പാടക്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന് 

ബദരാദികഷായം 

നിക്രരപനന്െറ ലക്ഷണം 

നീക്കര പ്പന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന൯ു 

പഥ്യാബദധാദിക ഷ്വായം 

തൈര്നീക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

തൈര്റിക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

ദാവ്വീമധുകാദികഷായം 
താലപത്രാദിതെലം 
ബലാമലകാദിതെലം 

കല്ക്കരപനന്െറ ലക്ഷണം 
കല്ക്കരപ്പുനെറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പ്ാന൯ 

സപണ്ണാദികഷായം 
ദ്ഥാധഠപചെതിലം 

സോമവൽക്കാദിതെലം 
തീക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അര ചൂതേപ്പാന് 

മൊയിലടിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ ൨ഠള് 
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സാര സംഗം 

ചന്ദനാദികഷായം 
പപപ്പണാ റദികഷായം 

രീ ടിയ 
മുഴക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

ശ്രെഷ്ടാദികഷായം 

അക്കരാഗാദികഷായം 

അമു, താഭയാദിതെലം 

ചേക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

നിശാവല്ക്കാദികഷായം 
മധ്മുക പുഷ്യാദികഷായം 
ബലാത്രയാദിതെലം 

ഇടിവാഠാക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാന് 

അഗ്നിമയ്ഥാദികഷായം 
മുണാളാദികഷായം 
അരുഷ്ടരരാദികഷായം 
ബലായഷ്ട ഹ്വയാദികഷായം 

എലാദികഷായം 
ിംബാമലകാദികഷായം 
ത്രിപിക്രമതൈലം 
ബലാരാസ്താദിതെലം 

ചൊരക്കരപ്പുന്െ റ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

പാരന്തിമുകു കാദികഷായം 
ഒപാമുലാദികഷായം 

ചില്ലിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാനു 

മെഘനാദാദി കഷായം 
വിസപ്റ്ൂസാ മാന്യ ചികിത്സാ 

ക്ഷിമിദ്ൂപല്പചാദിം ലപനം 
മഞ്ജിഷ്യാദിലേപനം 
തിലകത്വഗാദിലേപനം 
കൈശികിമധുകാദികഷായം 

൭൭ 

൨.൨൬ 

൨൨൭. 



ര് 
സാര സാഗ്രഹം 

അമുതൊശീരാദികഷായം 
താലീസപത്രാദികഷായം 

സൊമവല്യാദിതൈലം 

ബലാശാകത്വഗാദിതെലം 
ഒുവ്യാഖദിരപത്രാദിതെലം 
ബലാനളുദാദിതെലം 
ബാലാമൃുതരസയനം 

പജജ്യങ്ങഠാ 

പഞ്ച സാരരസ്വായനം 

ശാരിബാദിഗുമും 
വിശാലാദിഗുളം 

ശമ്യാകലല്ക്കാദിചൊടി 
ചന്ദ്രരേഖാദിചൊടി 
എലൊപകുഞ്ചികാദിപചൊടി 
അഭയാദി പൊടി 

തിക്തഘൃതം 
മഹാതിക്തഘ്ൃതം 
പാരന്തീമു ലവല്ക്കാദിഘൃതം 
ഒവാമുതാദിഘൃതം 
നിംബെന്ദ്രയപാദിഘൃതം 
ബലാസൊമലതാദിഘൃതം 
ചിസപ്പ്യാന്തകഘൃതം 
സിദ്ധയോഥഗഘൃതം 

അമുതാബ്ദഹത്യാദിഏൃതം 

പാരന്തിപുഷ്ട്ാദിമുക്കുടി 
അമുചെതസാദിമുക്കുടി 

വൃശ്ചിപമു ലാദിമു ഒടി 

അമ, താദിമു 8 ടി 

ശാകള്ുവ്യാദി 
പികംഗകുടചാദി 

ഖെല്പാമലകാദി 
ഖദിരാസവം 

ശിംശപാസവം 

പാരതക്കാസവം 

വുടപാകകഷായങ്ങഠാ 
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ല് 

[| 

അരച്ചുതെപ്പാ൯ 

ി 

സാരസംഗ്ഥം 

വുഷ്ട്രാസവം 
മഞ്ജിഷ്ഠാദിഗുളിക 
ലാക്ഷാദിഗുമിക 
വിസപ്പ്യാശനിഗുലിക 
പിസല്ലുമുള്ളപക്ക തലവേദനയ്ക്കു 
തീവ്രജവര ത്തിനന 

 ചിത്തഭ്രമത്തിന്ന 
മൃദ്ധാവുകുഴിഞ്ഞാല് വേണ്ടതു 
കഠിനമായ അരുചിക്ക 

രികാലക്ഷണം 
മസ്പൂരികാചികിത്സാ 

ധന്വയാഷാദികഷായം 
കദമികന്ദാദി :ഷായം 
ബലാജലദാദികഷായം 
മുണാമളാദികഷായം 
ടൂവ്യാഘൃതം 

മസ്പഠികക്കാക്ക കണ്ണില്പിഴിചാന് 

കംഗുമസ്മരികാലക്ഷണം 
കംഗുമസ്മരികാ ചികിത്സാ 

്രെഷ്ടാദികഷായം 
ക്ഷുദ്രമസ്ൂ ഠികാലക്ഷണം 

ക്്ുദ്രമസ്മരികാചികിത്സാ 
അരച്ചുതെപ്പാ൯ 

വിസ്ൊടലക്ഷണം 
വിസ്സ്റൊടചികിത്സാ 

അരച്ചുതെപ്പൂാ൯ 
 തൂരായമാണാദികഷായം 
ധാത്രീഖദിരാദികഷായം 
ചന്ദനാദിചൊടി 
ഗൊമയസ്വര സാദിതെലം 

ശീതപിത്ത ലക്ഷണം 

ശിതപിത്തചികിത്സാ 
ആര ചുതെപ്പ പാന് 

മജുന്യാദികഷായം 
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൨൨. സാരസംഗ്രഹം 

അഭിരുമൂവ്യാദിതൈലം 0 
കക്ഷ്യാലക്ഷണം 

കക്ഷ്യാചികിത്സാ 

അരച്ചതേപ്പാനു 

തഴമ്പിന 
ത്വഗ്വിശുദ്ധിചികിത്സാ 

ലാക്ഷാദിലെപനം 

കഷ്ട ചികിത്സാ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 
അമുതാരിഷ്ടാദികഷായം 
ശ്രെഷ്ടാഖടി ഠാദികഷായം 
മാണിഭദ്ൃഗുഒം 
നിലീനിശാദിതൈെലം 
രാജവല്ക്കാദിതെലം 
ത്രിഫലാത്രയാദിഗുളിക 
കുഷ്ടാന്തകഗുളിക 
ലാതകുഷ്ട ത്തി (ദാരുസൈരെയകാദികഷായ) 
ബലാഫരിദാദികെതെലം 
പിത്തകഷ്ടത്തിന (ദാക്ഷാമധുകാദികഷായം) 
സവണ്ണുകരണംനെയു 

ഗോപികന്ദാദിതെലം 
കഫകഷ്ടത്തിന (പടരൊലഖദിരാദികഷായം) 
വിശാലാദിതെലം 

ചിരങ്ങ, ചൊറി, ഇവകഠക്കു 

ഗുഞ്ജാമുലാദടിതൈെലം 
ദിനെശവല്യാദിതൈലം 
നിശാപപ്പുട കാദികുഴമ്പ 
ചെൊറിക്ക (സിദ്ധൌഷ ധങ്ങാ) 
തുംഗദ്ലമാദികഴമ്പ 
കപാലകുഷ്ടത്തിന്ന ( ഭാസ്തരക്ഷാരം) 

ചതുസ്ത്വരസതൈലം 
നാഗലല്യാദിതൈലം 
കാഡ്്ാസപത്രഠദിഒ തെലം 

ധുദ്ു രപത്രാദിതെലം 
ഗുഭകുഷുത്തിനാ (പുരട്ടുവാന്) 
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സാരസംഗ്രഹം ്് 

വ്രണുശുഭ്ധിക്ക (ത്രികല്പ,ം) 
കൃഷ്്തൊപകഞ്ചികാദിപൊടി। 
പാദകഷ്യത്തിന (അരച്ചുതേപ്പാന്) 
പലാശവല്ല്രാദികഴമ്പ 
ഗാഗദന്ത്യദിലേപനം 
 പദസരിക്കു (പുരട്ടവാന്) 
സൈന്ധവാദിലേപനം 

ക്ഷിരിദൂചല്ക്കാദിലേപനം 
ഗജചമ്മത്തിനന (അരച്ചുതേപ്പാ൯) 
കൃതമാലത്വഗാദിതെലം 

ചുണങ്ങിശ്ന 
 അര്പാവയ്ക്കു ി 

ശ്വിത്രചികിത്സാ 

ശശിരെഖാരസായനം 
 പുരട്ടുവാ൯ 
ഗന്ധകാദിചേപനം 
ചിത്രകാദിപൊടി 

വാതവല്യാധിചികിത്സാ 
അാച്ചുതെപ്പാ൯ 

ശുദ്ധബലാതൈലം 
ക്ഷിരബലാതൈലം 
വാതാശനിതൈലം 

_ മാംസിബലാദിതെലം 
പഞ്ചാമൂുതൈലം 

ധാന്പന്തരംതൈലം 
ശ്രിരുദ്രതൈലം 
വാതചികിത്സയുടെക്രമം 

 ഏരണ്ഡാദിസ്വേദം. 
ഇലക്കിഴി 
പഥ്യാദുസ്പശകാദികഷായം 
പലതികപല്ലപാദികഷായം 
ബലാസഫചരാദികഷാം 
ദശമൃലബലാദികഷായം 

രാസ്ത്രാദികഷായം 
ആക്ഷേപവാതത്തിനാ (ജീന്ത്യാദികഷായം) 
ൻ 

൨.൭൭ 
2 

൨൮൮॥ 
9] 

൭൬ 

൨൯ 
൭ 

ടു) 

൬ 

൨ ൮ഠ 

൨.൮൧ 

ചി 

25 

൨൮൨. 
25 

22 

൨.൮൩. 
5 
5 

൮൮൪: 
2൭ 

൨൮൭ 
5 

൨൮൬ 
൨.൮൭ 
൨.൮൮ 
22 

22, 

൨൮൯ 
ലി 

എ 

ഫ് 

തു 

൨൯൧2 



൨.൭: & സാരസംഗ്രഹം 

പിര മുലാദികഷായം 
ഫനുസ്മുംഭത്തിന്ന (അഭീരുവ്വരാദികഷായം) 
കരുസ്പം ഭത്തിന (അരച്ചുതേപ്പാ൯) ലം 
നാഗരാദിലേചനം 

൨൯൦ 

൨൯൧ 

22 

നക്തമാലാദിലേച്പനം ൨൯൨ 

സിരാഗ്രഹത്തിനന (രസതൈലം) 
ഖബ ലാഗോധൂമാദികഷായം ൨൯൩. 
ബാഫ്യായാമത്തിന്ന (മൂഭ്ധാവില് കുഴമ്പിന്ന) 
ആന്തരായാമത്തിന ൨൯൪ 
പാശ്വശുലത്തിന്ന (ലേപനഠ) 
ലാജജീിരകാദികഷായം 
വാതാനുലോമനഗുളകിക ൨൯൫ 
ദാരുജിരകാദിഘൃതം 
ക. ടിഗ്രഹത്തിനാ 23 
ദണ്ഡാപതായകത്തിസ ൨.൯൬ 
ഖല്വിലാതത്തിന (ബലാനാഗബ ലാദികഷായം) ൨൯൭ 
ഷഷ്ടരികതെലം 

22 
ജിഹ്വാസ്തം ഭത്തിന്ന (ബലാസൈരെയകാടദികഷായം) ൨൯൮ 
സ്ഥിരാമുലാദിഘഏൃതം 

൭ 
അദ്ദിതത്തിന്നു ൨൯൯ 
പക്ഷാഘാതത്തിന്ന (കാപ്പാ സോസല്യാദിതൈലം) 

ന, 

ബലാകുലസ്ഥാദികഷായം ൩ ഠഠ 
ര് 3 

ക്രോഷ്ട, കാശിഷകത്തിനാ (അര ചൂതേപ്പൂാന്) 
സൈരേയ കാദിലേപനം ൩൭൦൧ 

ബലാലശ്രുനകന്ദാദികഷായം ന 
സൈരേയമൃലാദിതൈലം 20 

മന്്യാസ്തംഭത്തിനാ (അരച്ചുതേപ്പാന്) ൩൨ 0൨. 

ബലാമൃലതിലാദ!ലെപനം 

കബ് ജവാതത്താിന്ന 
55 

ഖഞങ്ജെ വാതത്തിശ (ബല കൊരണ്ഡമുലാദികഷായം) ൨.0൩. 

പംഥുവാതത്തിനാ 
ം 

കകായഖഞ്ജുവാതത്തിന ൩ഠ൪ര" 
തൃനിപ്രതിതുനികഠാംക്ക ക 
പാദഫഷരധയിഈ (ഉപനാഫം) ൨൦0൫ 
ഖബഖലാകു ലസ്ഥാദികഷായം ര് 

കപി 

ന്നത് 



സാരസംഗ്രഹം 

സ്തറഫ്യക്പെത്രാദിതൈലം 
അപബാവിന്നാ (പ്രസ്വാരണ്യാദികഷായം) 

പ്രസാരണിതൈലം ം 

ബലാഛിന്ന രഹാദിതെലം 
സവ്യാംഗലാതത്തിശാ 

ബലാരാസ്ത്രാദികഷായം 

പ്രഭഞ്ജനവിമദനതൈലം 
രക്തസ്മംഭനിദാനം 
രക്തസ്ംഭചികിത്സാ 

ചതുവൃഗ്ണുകഷായം ടഃ 
ഷഡ്വക്കകഷായം പു 

അഭിരുതിക്താദികഷായം 
വയറിളുക്കുവാ൯ന് ്ം 
പനിയോടുകൂടിയരക്തസുംഭത്തിനാ 

(അമുതാതോയദാദികഷായം) 
അമുതോത്മാരകഷായം 

അമുതാബലാദി കഷായം 
ലി 

അമൃതാതൈലം ല് 

ചന്ദനാമലകാദിതെലം വു 

മുസ്യാമൃുതാദിതെലം ന 
പിണ്ഡതെലം ം ? 

കാര സ്തൃരഘൃതം ും ; 

നീരോടുകൂടിയരക്തസ്മം ഭത്തിന (രാസ്പാദികഷായം) 

രക്താനവസ്ഥാ സാമാന്യനിദാനം 

നീര്വാപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

നീര്ലാല്പുനന്െഠ ചികിത്സാ 

അരച്ചതേപ്പാന് ക 

രൊ ഗാരിബ്ശ്ാ; 
തിലകത്വഗാദികഷായം 

മാംസവാപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

മാംസവാപ്പനെറ ചികിത്സാ 
ശാരിബെന്ദ്രയലാദികഷായം 
അമുതെക്ഷുരകാദികഷായം 

ംരംരടിവാ൦ 

രംരടിവാപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 

൫൭൭ 

നെറ ലക്ഷണം 

൨.൮ 

൩൨൦൭൫ 

ചം ൩൨ഠ൬ 
൭൫൫ ൫ ൭ 

ചം ൩൨൦൭ 

൭൪൭൫ ൭൭) 

പ് ന്ത്യ 

൩൨ഠ൯ 

ല് ൭ 

ചി 

ര ൩൨൧൩. 

൭3 
ല് ര 

ലു ൩൨൧൪" 

കി; ൭ 

പ ൩൧൭ 

ം ൭ 

൩൧൬ 

൩൧൯ 

൭3 

് ഃ 

പ്ര 

ര 

൩൨൧ 

38 
ി കര് 

ൻ ര 

൨൨൨ 

൨. ൨.൩. 



൨൬ സാര സംഗ്രഹം 

പൃതികപല്ലവാദികഷായം കം ല് .ം ൩൨൨൩. 
ബലാവെതസവൽക്കാദികഷായം ളം 
വരണത്വഗാദിതെലം വം ഗ്ലാ ൨൨൪ 

മണല്വാല്പനെറ ലക്ഷണം ി 
മണല്വാല്പുന്െറ ചികിത്സാ ൩൨൨൫ 

ബലാഗോപാത്മേജാദികഷായം ക നിം 
മുണാമ വസുകാദികഷായം ച ന 

തവജവാപ്പന്െറ ലക്ഷണം ൩൨൬ 
തവളുവാട്പയുന്െര ചികിത്സാ 

ദാവ്വിദുരാല ഭാദികഷായം  ... ക ന പ 
പത്മകന്ദാദികഷായം (ര് ൩൨.൭ 

കുതിര വാലയന്െറ ലക്ഷണം മ 
കുതിരവാപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

ശാകവല്ക്കാദികഷായം : ം ക്ര 
വെതസാമ്മാദികഷായം ര ലം പി വം 

മുഴവാച്പുനെറ ലക്ഷണം ൩൨൮) 
മുഴവാപ്പന്െറ ചികിത്സാ ൭ 

ബലാസപ്പഛദാദികഷായം ന രം ത പി 
ഭൂനിംബവരണാദികഷായം ചം കം കം ൭൭ 

ഇരുമുടിലാപ്റ്നെറ ലക്ഷണം ൨൨൯ 
ഇരുമുടിപാദന്െഠ ചികിത്സാ 

ജപാനളദാദികഷായം ര ം ര 
യൂഥിപിശാലാദികഷായം ം ചം ൩:൨൩.൭ 

തആനലാപ്പുനെറലക്ഷണം ൭ 

ആനലാല്ന്െഠചികിത്സാ ൭൭ 

ഇക്ഷരാമലകാദികഷായം ം ന റു ന 

ദൂധ്യാദു സ്റൃശകാദികഷായം ൨.൩൧ 
നനവാപ്പുന്െറ ലക്ഷണം ൭ 

നനവാല്പുന്െറ ചികിത്സാ ക 

അര തപ്പാ൯ പ! 
കുടസാടബലാമൂലാദികഷായം ൩.൩൨. 
മഗശൃംഗാടികഷായം 3 
നിംബാമലകാദികഷായം ൩൨൩൩. 

പൊടിലാപ്പുന്െം ലക്ഷണം 

പ്പൊടിവാപ്പുന്െറഥ ചികിത്സാ 



സാരസംധഠഥം 

ഹതിതൊയദാദികഷായം 

പാരന്തിമുക കാദികഷായം 
മലര്ലാപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

മലര്പാല്പനെഠ ചികിത്സാ 

ബലാമഗധജാദികഷായം 

ലവലീചല്പവാദികഷായം 

മുണാകവസുകാദിതെലം 
 ഉശീരമധുകാദിതെലം 

കരിലടിവാപരെറ ലക്ഷണം 

കരിലടിപലാപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

ക്കു ഭാമലകാദികഷായം 

ദൂവ്യാഖദിരാദി കഷാഷം 
സ്ൂചിപാക്റ്ുന്െറ ലക്ഷണം 
സൂചിലാപ്പുന്െഠ ചികിത്സാ 

വടപല്പപാദികഷായം 

ബലാവൃശ്ചിവമുലാദികഷായം 
എരിലാപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

എരിലാപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 
ചന്ദനാദി കഷായം 

പരതവാപ്പുനെറ ലക്ഷണം 

ചരല് വാവ്പുന്െറ ചികിത്സാ. 
മുസ്ലാഗുളൂച്യാദികഷായം 
യൂഥിസഫഹചരാദികഷായം 
ബലായുഥ്യാദി തൈലം 

മീനടിലാപലന്െറലക്ഷണം 
മീനടിലാപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

അഭയാരിഷ്യാദികഷായം 

പ്രിയാളുമജ്ജാദി കഷായം 

പൊളവാവ്വുനെഠ ലക്ഷണം 

പൊളവാപ്പന്െ ചികിത്സാ 
വാശാനിദിശ്ധികാദടികഷായം 

കുണ്ഡാലക ലക്ഷണം 

കണ്ഡാലകചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാനു 

വാതകുണ്ഡാലകത്തിബ ബലാതുരുവകാസ്ഥ്യാദികഷായ 

൨൭ 

൩൨൩൩. 

൩൨൩൪" 

൩൨൪൦ 

ം 

ംം 

൫൧ 

൩൪൧ 

കി 

മിക 

ം 

൩൨൪൩. 
യ 

൭൫ 

9 ടട 



റ. സാരസംഗ്രഹം 

പപിത്തക ണ്ഡലാകത്തിശഗന (പത്മകന്ദാദികഷായം) ൩൨൪൪ 
പടോലഭ്ുവ്യാദികഷായം 

22 കഫ ക ണസ്ഥഡൊലകത്തിന്ന (പാശാപടൊലവചല്യാദികഷായം), 
വ൮ൃഷാമ ലകാദികഷായം 

കുണ്ഡാലകസാമാന്മ്യ ചികിത്സാ 
ഥെഘ്ലാപഞ്ചാംഗഘ്ൃതം 

പഞ്ചവതക്കതെലം 
പത്മപത്രാദിതെലം 
ഭസ്മപ്രയോഗങ്ങഠാ 

ജാരവ്രണലക്ഷണം 
ജഠര വപ്യണചികിത്ധഡാ 

ധാത്ര്യാദികഷായം 
മുണ്ഡാദിഗുളിക 
കുളി പുഷ്യാദിഘൃതം 
വിരളാപത്രാദിതെലം 
മായൂരികാദിതെലം 
ഡാഡിമത്വഗാദിചുണ്ണം 
യവാന്്യാദിഖളും 

ഉ ല്്ബാരുസ്ധിനന്െറ ലക്ഷണം 
ഉഅബാരുസ്സിെറ ചികിത്സാ 

ഭൂനിംബാദികഷായം 

ശാകലല്ലഖാദികഷായം 
കുഫളികസുമാദികഷായം 
വപടാംകുരാദികഷായം 
പടാംകുരാദി തൈലം 
ഐലെയകാദിതെലം 

രക്താലസക ലക്ഷണം 
രക്താലസകചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 
തിലകാശൊകവൽക്കാദിലേപനം 
ലാജമ്ദല്ലാദി ലേപനം 

ശാഖാരോഗ ലക്ഷണം 
രക്തൊല്ബുദ ലക്ഷണം 
രക്തൊല്ബുദ ചികിത്സാ 

ബലാകതകമുലാദി എണ്ണു 
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സാരസംഗ്ഗഥം 

ബലാകാര സ്തരാഭി എണ്ണ 
അമൂതാകതകാടി എണ്ണ 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

അസ്റരശോഫത്തിന്െറ ലക്ഷണം 
അസ്രശോഫത്തിന്െഠ ചികിത്സാ 

ഗുഞ്ചാമുലാദി തൈലം 
അരച്ചുതേപ്പാ൯ 

ശാരിബാദിലേപനം 

 ആരഗ്വധാദികഷായം 
തുൂസിപല്ലപാദിഘൃതം 

ഗല്പകലക്ഷണം 

ഗല്പകചികിത്സാ 
മുസ്താധാത്ര ാദിതൈലം 
മുസ്താമധുകാദിധാരാ 

കുപകലക്ഷണം 

കുപകചികിത്സാ 
പ്രിയാള മുലാദിതെലം 
വില്വാമുതാദിതെലം 

അജഗല്ലകലക്ഷണം 

അജഗല്പകചികിത്സാ 
അമൃതാലെതസാതൈലം 
വെതസാമമ്മാദികുഴമ്പ 

ഇന്രെമ്മലക്ഷണം 

ഇന്രരമ്മചികിത്സാ 
കാര സ്ൃരദകാദിതെലം 
ശിപവല്യാദിതൈെലം 

ധാരയ്ക്കു 

ഇദ്ധ മക ലക്ഷണം 
ഇദ്ധ് മകചികിത്സാ 

തലയില്തിരുനുവാന് 

തലയ്ക്കു എണ്ണ 
ഭൂതാലകന്ദാദിതെലം 

ദദ്ധ് മികാലക്ഷണം 
ദദ്ധ മികാചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാ൯ 
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7. സാരസംഗ്രഹം 

നാഭിരോഗലക്ഷണം 
നഠ ഭിപാകലക്ഷണം 

നാഭിപാകചികിത്സാ 
മുസ്ലാകഷ്ടഠാദിതെലം 

തൃന്ദിലക്ഷണം 
തൃന്ദിചികിത്സാ 

ശതാഫ്വാദിഉ പനാഫഹം 
ബലാഫഹബുഷാദികഷായം' 
ഇന്്രചല്യാദികഷായം 

നാഭ്യായാമലക്ഷണം 
നാഭ്യായഠമ ചികിത്സാ 

ബലാഗോധുമാദികഷായം 
ബലാത്രയാദികഷായം 

പ്രലംബികാലക്ഷണം 
പ്രലംബികാ ചികിത്സാ 
സ്ഥൊൌല്യചികിത്സാ 

ലൊഫഹാസവം 

കാശ്യചികിത്സാ 
ധാത്രീപയ സ്യാദിഘൃതം 
അശ്വഗന്ധാദിഘൃതം 
ബലാനാഗബലാദിതെലം 
ദുംഗരാജാദിതെലം 

നഖ്വ്രണചികിത്സാ 
ചുവന്കുഴമ്പ 

ജുറുനവ്രണ ചികിത്സാ 
വിഥീവ്യണചികില് സാ 
ഗൊപാവ്യണചികില്സാ 

ഗന്ധകനലനീതം 
൭ രൊവ്രണുചികിത്സാ 

വജ്്ററവതീഘൃതം 
കക്ഷവ്രണചികിത്സാ 
സിരാവ്യണചികില്സാ 

ശാരിബാമമുകാദിഘയം 
വ്യണസാമാന്യചികില്സാ 

തിലകത്വഗാദികഷായം 
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സ്ധാരസംഗ്രഹം 

വ്ൃണദശദൈരവതെൈെലം 

ജാതിലിംഗാദിധുപവഖത്തി 
ത്രിഫലാദിരസായനം 
നവനീതമമധുസ്ലഫി 
നവസാര ഭസ്മും 

 സദ്യൊവ്യണചികിത്സാ 
ചോരനിറുത്തുവാന് 
ലോധ്രാദിചുള്ന്ം 
മഘാലൊധ്രൊദിചുണ്ണം 

അഗ്ശിദാഫചികിത്സാ 
ജുപാമുലാദികഷായം 

' ലോഹിതാദിതെലം 
ധാത്ര്യാദിതെലം 

 ഏൂവ്യാചശിന്യാദിഘൃതം 
ഇടിത്തിയ്യു തട്ടിയാല് വേണ്ട ചികിത്സാ 

ഭംഗചികിത്സാ 
ശൈലെയാദിഗുളിക 
ബലാമധുകാദി ഗുളിക 

ഭഗന്ദരചികിത്സാ 
ല് നിര്ഗ്ശൂണ്ഡ്യാദികഷായം 

ക്ഷിരിദ്രഖല്ക്കാദി കഷായം 
കെ ശികാദിചുണ്ണും 

ന ടന്നു? 

നിദശ്ധികാദിഘൃതം 
അമുതാദിപൊടി 

നാളീവ്രണചികാത്സോ 
പിചുമന്ദാദിഘൃതം 

ഗ്രന്ഥിചികാത്സാ 
പുനനാവാദിലേപനം 

അഞ്ചു ദചികിത്സാ 
ഫരീതക്യാദിലേപനം 

രീപദചികിത്സാ 
അമ,താകരലീരാദി അവണക്കെല്ളൂ്റ 
ശൃംഗിവേരാദികഷായം 
ബലാകാമസ്തരരാദി തൈലം 
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൩.൨. സാരസംഗ്രഹം 

 അപചിച്ചികിത്സാ 
൭ ഭയശോധനഘൃതം 

വചാദിചുണ്ണും 

പരാബ്ബഹതികാദികഷായം 
അരച്ചുതേപ്പാന് 

നിഗ്ശണ്ഡ്യാദിതൈലം 

താലമുലാദിതൈലം 
ശിംശപാകതകാദിതെലം 
പൃകത്തിരികന്ദുരുഷ്യാദി 
തമാലപത്രാദി 
നസ്ൃത്തിനാ (പ്യോഷാദി തൈലം) 

അജഗല്പികാചികില്സാ 
അരച്ചൃതേപ്പാ൯ 4 

പുരട്ടപഠന൯ു (തൈലം) 

യവപ്രഖ്യാചികില്സാ 
അലജി ചികില്സാ 

കച്ചപീ ചികില്സാ 
പനസികാ ചികില്സാ 

പാഷാണഗദ്3 ഭചികില്സാ 
മുഖഭൂഷികാചികില്സാ 
പത്മകണ്ടക ചികില്സാ 

രജന്യാദിലേപനം 
വിപ്പതാദിചികില്സാ 
ജാലഗദ്ദ ഭചികില് സാ 

ധാത്രിപടോലാദികഷായം 
അഗ്നിരോഹിണിക്ക ചെയ്യേണ്ടത 

ഇരിഗല്ലികാചികില് സാ 
വിദാരീചികില്സാ 

ശക്ക രാബ്ബ ദചികില് സാ 
൮ 

വന്മികചികില് സാ 
കദരചികില്സാ 
രദ്ധഗുദചികിത്സാ 

ദ്രൊണം ത്രാദിഅപണക്കെഴ്ക്റു 
അലസചികില്സാ 

തിലകാമുക ചികില്സാ 
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സാരസംഗ്രഹം 

ജതുമണിക്ക ചെയ്യേണ്ടത 
ല്യംഗചികിത്സാ 

കുംക മാദിതെലം 
പത്മകെസരാദി ഗുളിക 
പ്രസുപ്പിചികിത്സാ 

ഉ ല്കോഠാചികിത്സാ 
കോഠചികിത്സാ 
പാദാവദരണചികിത്ഡാ 

_ പടാംകരാദിഘൃതം 
കാപ്പാസപത്രാദിഘൃതം 
മുള്ളകുത്തിയാല് ചെയ്യേണ്ടത 

പാദദാഹചികിത്സാ 
ലാമജ്ജകാദിഘൃതം 

 പാര്ഡ്ഡ്റിശുലചികിത്സാ 

കന്ദളികാചികിത്സാ 
പാദശബ്ദചികിത്സാ 
ദേഫസ്പു  ടനചികിത്സാ 

അഗഗസ്തപയപത്രാദിഘൃതം 

ദേഹസ്വേദചികിത്സാ 
ദേഫദുഗ്ശന്ധചികിത്സാ 
ഉ പദംശചികിത്സാ 

ഗുഘ്യാശശ്ചികിത്സാ 
സഷപികാചികിത്സാ 
അവമമ്ഥചികിത്സാ 

കുംഭീകാചികില്സാ 
ലിംഗാലജി ചികില്സാ 
ഉ ത്തപാചികില് സാ 
പൃഷ്രികാചികില്സാ 
വ്യഡചികില്സാ 
മുദടിതചികില് സാ 
അഷ്ടിലികാചികില്സാ 
നിപ്പത്തചികില്സാ 

നിശാജാത്യാദിതൈലും 
അവപാടികാചികില്സാ 
നിരുദ്ധമണിചികില്സാ 
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.ര?, , സാരസംഗ്രഹം 

കാശമുലാദിതൈലം 
 കരഭാണ്ഡാദിതെലം 
ബലാമു സല്യാദിതെലം 

ഗ്രഥിതചികില്സാ 
സ്പുശഫാനിചികില്സാ 
ശതചൊനകചികില്സാ 
ത്വക്പാക്ചികില്സാ 

മാംസ്പ്റാകത്തിന്ന ചെയ്യേണ്ടത 
ശോണിതാബ്ബ, ദചികിരസാ 

മാംസാബ്ബു, ദാദികഠാക്കു ചെയ്യേണ്ടത 
യോനിരോഗപ്രകരണം 

വാതകിചികില് സാ 
ബലാഗോഷ്ഷുരകാദികഷായം 
രാസ്താബ്ലബഹതികാദികഷായം 
ബലാബ്ബദഫതികാദിതെലം 

അതിചരണാചികില്സാ 
പ്രാക്ചരണാചികില്സാ 

അമുതാമുസല്യാദികഷായം 
ബലാത്രയമുസല്യാദി കഷായം 

൭ ദാവത്താചികില്സാ 

ജാതഷ്ടീചികില്സാ 
ലാക്ഷാദാവ്യ പ്യാദികഷായം 
തൃണചപഞ്ചകാദികഷായം 
ദാവ്വിപടോലാദികഷായം 

അയമ്മുഖീിചികില് സാ 
അമൃതാദശമൃലാദികഷായം 

സ്ൂചിമുഖിചികില്സാ 
ശുഷ്ട്ാചികീല്സാ 
വാമനിചികില്സാ 

ഷണ്ണരോഗത്തിനാ ചെയ്യേണ്ടത 
മഹഫായോനിചികില് സാ 

ഷോഷ്ഠികതെലം 
യപജീരകാദികഷായം 

പൈത്തികീചികില് സര് 

ബലാഗോചാംഗനാദി തൈലം 
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സ്വാരസംധഗഥഥം 

രക്തയോഠിചികിത്സാ 

_ സിദ്ധാമൃുതഘ,തം 
 ്ൂവ്യാസാരാദിഘ,തം 
 പസുകാദിഗുകം 

സ്രൈഷ്ടികിചികിത്സാ 

ജംബ്വാമ്ുസാരാദിതെലം 
ധാതക്യാദികഷായം 

ലോഫിതക്ഷയയുടെ ചികിത്സാ 
പരിപ്പു താചികിത്സാ 
പപ്പ, താചികിത്സാ 
ലിപ്പ ,താചികിത്സാ 

പലാശവൽല്ക്കാദികഷായം 

കണ്ണിനീ ചികിത്സാ 
സന്നിപാതകിക്കചെയ്യെണ്ടത 
അക്ഷിരോഗപ്രകരണം 

ചെങ്കണ്ണിനാ 
നെററിമേല്തേപ്പാന് 
ധാരയ്ക്കു 
എഴുതുവാന൯നെയു 
തഴിമരുനാ 

മാലക്കണ്ണിന 
സിതാമുഖിഗുളിക 
ശൃംഗിവേരാദിഗുളം 
നഖത്തിന്മേല്തേപ്പാന് 
കുമാരിമധുകാദിതെലം 

ഇറയിന്മേല്കുരുക്കഠാക്ക 
തഴിമരുനാ 

പൊകുലിക്കത്തിയ 
കടക്ക വെണ്ണ 

കഴ്ല്റ്റില് ചുവപ്പു വീക്കം ഇവകഠാക്ക 
 ഏൂവ്യാകിസലയാദിധാരാ 
ത്രിഫലാദി പുഠമരുന് 

കണ്ണില് പുഴുപിന്ന 
ത്രിഫലാമധുകാദിധാരാ 
തഴിയിടുവാ൯ 
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൩൬ സാരസംഗ്രഹം 

ഇതുനിക്ുഴമ്പ 
മഷിത്തിരി 
നയനാമൃതഗുജിക 
ചന്ദനാദിഗുളിക 
കണ്ണിലെഘയലിന 
സുനെത്രിഗുകികു 

ശുഷ്ണത്തിന്ന 
ഗൊദന്താദിഗുളിക 

കുകൂണകചികിത്സാ 
ഖദിരാദിഘയതം 

കുകൂണകത്തികല് ശിശുവിന ചെയ്യെണ്ടത 
ദ്വിനിശാദിഗുളിക 
ഏലാദിഗുജിക 

കണ്ണ്ണില് മുറിഞ്ഞാല് ചെയ്യേണ്ടത 
ചുള്ണ്ണാമ്പ കണ്ണിലായാല് ചെയ്യേണ്ടത 

കണ്ണരോഗപ്രകരണം 
കണ്ണുശുലചികിത്സാ 

ദശമുലഘൃതം 

പുഠമെതെപ്പാന് 
ചെവിയില് പുകപ്പാ൯ 
കുഷ്ടാദിതെലം 
ശൈലൂഷ മധുകാദിതെലം 

കടാനാദചികിത്സാ 
ശിഗ്ര പല്ലവാദി തൈലം 

കണ്ണബാധിയ്യചികിത്സാ 
പ്രതിനാഫചികിത്സാ 

ചെവിയില്നിഠയ്ക്കുവാന് തൈലം 
കണ്ണുകണ്ഡു ചികിത്സാ 
കണ്ണുശോഫചികില്സാ 
ച്ഛതികണ്ണൂ ചികില്സാ 

നി ഗുണ്ഡ്യാദിതൈലം 
ക്രിമികണ്ണൂചികില് സാ 

വികുംഗാദിതെലം 

കണാശശ്ചികില്സാ 

കണ്ണുവിദ്രധിചികില് സാ 
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സാരസംഗ്രഹം 

പുഠമെതേപ്പാ൯ പ 

പയസ്യാദികഷായം ു 
കണ്ണ്ൂാബ്ബ, ദചികിത്സാ 

പാജീശോഷ് ചികിത്സാ 

അശ്വഗന്ധാദി തൈലം 
തന്ത്രിക ചികിത്സാ 

കാതുമുവിച്ചുവെച്ചാല് പുരട്ടെണ്ട മരുന്ന .. 

ര'൮൩. 

ി 

മിക് 

22 

ി 

ര'൮൭ 
കാതിന്െറ വള്ളി ചൊറിച്ചിലൊടുകൂടെ 

പ്പൊളിയുനതിനാ 

കാതുവളത്തുവാന് ദണ്ഡിക്കുനതിനാ 
കണ്ണുരോഗസാമാസ്ത് ചികിത്സാ 

ബദരീസൊമധല്യാദ। തൈലം 
അതസിമുലാദി തൈലം 
ഭൂതാലഭ്ൂംഗാദ! തൈലം 

നാസാരൊഗപ്രകരണം 
പീനസ ചികിത്സാ, 
വാതപീനസത്തിന 

ജിരകാദി കുഴമ്പ 

ധൂമത്തിന തിലം 

പിത്തപീനസത്തിയ 
മഞ്ജിഷ്ഠാദി കുഴമ്പ 
ധൂമത്തിന തിരി (ചന്ദനാഭി) 

കഫപിനസത്തിന 
മുസ്ലാദി കുഴമ്പ 
ധൂമത്തിന തിരി (നിശാശതാഹ്വാതി) 

ത്രിദോഷപീനസത്തിന്ന 

രക്തപിനസത്തിന്ന 
അഞ്ജുനാദി കുഴമ്പ 

ദുഷ്ടപിന സത്തിനന 

താലിസചത്രാദി കുഴമ്പ 
നസ്യത്തിന്ന ശിരിശപത്രാദി തൈലം 

ബലാശിധിഷാദിതെലം 
അമുതാസനപത്രാദിതൈെലം 
തലയ്ക്കു (ധവപല്ലവാദി തൈലം) 
അമൂതാദിമതെലം 
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വവ സാര സംഗ്രഹം 

നാസികചുണ്ണം 
മുണ്ഡൊപഷ്ശ്യാദികഷായം 

ഭശക്ഷാവചികിത്സാ 

നസ്ൃത്തിനാ (ബലാത്രയാദിതൈലം) 
നാസാശൊഷ ചികിത്സാ 
നാസാനാഫ ചികിത്സാ 

നസ്ൃത്തിന (തൈലം) 
 നാസാപാകചികിത്സാ 

നാസാസ്പ്ാവചികിത്സാ 
ലിൻ 

വിദദാചികിത്സാ 
ചതിനാസചികിത്സാ 

അഷ്ടപല്ലവതൈലം 
ചയരക്തചികിത്സാ 

നാസാശശ്ചികിത്സാ 

ഗ്രന്ഥിമുലാദിതെലം 
രാസ്ത്റൊപകല്യാദികഷായം 
മുഖരോഗപ്രകരണം 

ഖണ്ഡൊഷ്ടചികിത്സാ 

ഓാഷ്ടരവ്യണങ്ങാംക്കതെലം (ഭൂവ്യാപ ടൊലാദി) 
അജുടാദിതെലം 
ജീവന്ത്യാദിഘൃതം 
ദൂവ്യാദിഘൃതം 
ഒഷ്ടശൊഫത്തിന 

ഗണ്ഡാലജിചികിത്സാ 

ശിതദന്തചികിത്സാ 

ശരപുംഖബലാദീതൈലം 
ദന്തഫഹഷചികിത്സാ 

ദന്തഭദേദചികില്സാ 

ദന്തചാല ചികില്സാ 

ഖദിരാദിതെലം 
 ദന്തതൊദ ചികില്സാ 

ചിഞ്ചാദിലെളിച്ചെണ്ണ 

ചിഞ്ചാദിഘൃതം 

പല്ലൂര്തപ്പാന് പൊടി 
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സ്വാരസം (൧൧൭൦ 

് ഒഓഈന്തിന്നുനതിന 
സൈരെയകാദിതെലം 

ഉരനില് പുണ്ണിനാ 
ബകകാമലകാദിതെലം 

ഉ൯ലിഞങുന്നതിനാ 
അരിമെദാദിഗുളിക 

വായില് പുണിനന 
ണ്ണ 

താലുകണ്ടകചചികിത്സാ 

യ വക്ഷാരാദിപൊടി 

ശിരൊരൊഗപ്രകരണം 

ശിരൊ ഭിതാപചികിത്ധാ 

സമസ്തന്യതെലം 
വില്വാദിതെലം 
സ്തന്യാഷ്ടമതൈലം 
മാഷതൈലം 
ബ്ൃഹതിസ്വരസാദിതെലം 
നെററിമേല്തേപ്പാന് 
അഭിരുമുസ്ലാദിഘൃതം 
നെററിമേല് പുരട്ടുവാന് 
മഞ്ജിഷ്ടാദിതൈലം 
നെറഠിമേല്പുരട്ടവാന് 
പഞ്ചഗന്ധാദിതെലം 
അമുതാസന സാരാദിതെചം 
വികുംഗാദിതൈലം 

പലാശമുലാദിതെലം 

അമുതാജ ലദാദിതെലം 
ബലാജലദാദിതെലം 
വുകത്തിര। 

പൃല്പാതലനോവുകഠാക്കും പര റുധാതായചികിത്സാ 
ബലാബ്ദഹതികാദികുഴമ്പ 

ഛമൃദ്ധാമൃുതതെലം 
 ഭാഗൊത്തരഗുളിക 
ത്രിഫലാദിഎണ്ണ 
ബലാധാത്ര്യാദിഎണ്ണൂ 

തലഎയാട്ടിലെപ്പണ്ണ്ി 
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കാപ്പാസപത്രാദിലെളിച്ചെള്്്ു 
ധുദ്ധു രപത്രഠദിലെളിച്ചെണ്ണ 

ഇന്ദ്രലുച്ചചികിത്സാ 
ഭൂതാ ലകന്ദാദിതെലം 
അക്ഷത്വഗാദി തൈലം 
അക്ഷാംഗതെൈെലം 

അമൃതാസ്വര സാദിതെലം 
പലിതചികിത്സ 
ഉന്മാദചികിത്സാ 

ദ്രാക്ഷാസമംഗാദി കഷായം 
അഭിരുമുലാദികഷായം 
സോമവല്യാദികഷായം 
ദ്രാക്ഷാമധ്മകാദികഷായം 
ബലാകനകപത്രാദികഷായം 
ബ്രഹ്മീഘൃതം 
കല്യാണകഷഘൃതം 

മഫാകല്യാണകഘൃതം 
മാനസമത്രവടകം 
നീലൊല്പലാദി എണ്ണ 

അപസ്താര ചികിത്സാ 
വില്വഘൃതം 

൫൨൪ 

൫൨൪൭ 

൭9 
൫൨൬ 

൭൭ 

2 

5 

2 

വവ 

൨൯ 

3 

22 
൭൩൦ 

2 
റാ 

39 
൫൨൧ 

൫൩.൩. 

കീ മതലയത ചേക്കെണ്ട കണക്കുകഠാം 

ബ്രഹ്മിഘ,തം 

ദശമൃലാഭിഘ, തം 
മഫെശ്വരഘ്യ,ത൭ 

അപസ്യാരപിഭാഗം 

പ്രഥമാപസ്മാരലക്ഷണം 

പ്രഥമാപസ്മാരചികിത്സാ 

സ്വ 
പത്മാദിതെലം 

ദ്വിതിയാപസ്മാരലക്ഷണം 

ദ്വിതിയാപ സ്മാര ചികിത്സാ 

നസ്വവിധി 

ഫസ്തിപിഷ്ടരാദിഗുജികാ 

ശശലൊഫിതാദിതൈലം 

൭൨൭ 

32 
൫൩.൮ 

൫൪൦൦ 

൫ര്൧ 

35 

33 
രെ ൨. 

23 

൫൭ 

൫൪൩ 
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സാര സംഗ്രഥം 

തൃതീയാപസ്മാരലക്ഷണം 
തൃതിയാപസ്മാരചികിത്സാ 

നസ്ത്തിന്നുവ്യാമരിചാദിഗുജികാ 
ആയ്യാദിഅപണക്കെണ്ണു 
ം ചതുത്ഥാപസ്യാരലക്ഷണം 

ചതുത്ഥാപസ്മാര ചികിത്സാ 
ഭൂനാഗാദിഗുളികാ 
ദശവൃഷ്ടാദിഘൃതം ; 

പഞ്ചമാപസ്താരലക്ഷണം 
പഞ്ചമാപസ്കാര ചികിത്സാ 

' ധുപത്തി്ന നിംബത്വഗാദിചുണ്ണം 
നസ്ൃത്തിന്ന ശിഗ്ര്ര ബിജാദിഗുളിക 
പാഠാദിഘ്ൃതം 

ഷഷ്ടാപസ്പാരലക്ഷണം 
മു 

ഷഷ്ടാപസ്മാരചികിത്സാ 

സാദ്ധ്യാസാദ്ധ്യപരീക്ഷാ 
കടചത്വാദിഘൃതം 
[ സപ്മാപസ്മാരലക്ഷണം 

സപ്ലമാപസ്കാരചികിത്സാ 
മുസ്താപപ്പുടാദിഏതം 

അഷ്ട മാപസ്മാര ലക്ഷണം 
അഷ്ടമാപസ്മാരചികിത്സാ 

ത്രിഫ ലാദിഘ, തം 

റാവമാപസ്മാരലക്ഷണം 

നവമാപസ്മാരചികിത്സാ 
പാശുപതംനെയ്യു 

ദശമാപസ്കാരലക്ഷണം 
ദശമാപസ്മാരചികിത്സാ 
“എകാദശാപസ്താരലക്ഷണം 
എകാദശാപസ്താരചി]കിത്സാ 

്ി 

നസ്യം 

അഞ്ജുനം 

ദ്വാദശാപസ്ത്ാര ലക്ഷണം 

ദ്പവാദശാപസ്മാരചികിത്സാ 

 സിദ്ധൌഷധങ്ങറാ 
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൪൨. സാരസംഗ്രഹം 

ഫ്രരിതാലാദിഗുള്കികാ 
ത്ൂരയേദേശാപസ്കാരലക്ഷണം 

ത്ൂരയോദശപസ്തമാരചികിത്സാ 
ചതതദ3 ശാപസ്യാര ലക്ഷണം 

ചതുദ്ദശാപയ്യാര ചികിത്സാ 
കന ന്യാശിഗ്രു രസാദിഘ,തം 

പഞ്ചദശാപസ്പാരലക്ഷണം 

പഞ്ചദശാചയ്യാരചികിത്സാ 
ശുംഗത്ിലം 

ഷോഡശാപചസ് മാരലക്ഷണം 
ഷോഡശാപസ് മാരചികിത്ധാ 

നിളാ 

സപ്ലദശാപസ് മാരലക്ഷണം 
സപ്ലദശാപസ് ് മാരചികിത്സാ 
അഫ്ടൂദശാപസ് മാരലക്ഷണം 
അഷ്ടദശാപസ് മാരചികിത്സാ 

അപസ മാരകുലാന്തകഘൃതം 
ബാലഗ്രഹപ്രതിഷെധഃ 
ബാലഗ്രഫനാമധേയതഞാഠാ 

ബാലഗ്രഹഫ ബാധാസാമാന്യലക്ഷണം 
൫൫0 സാദ്ധ്യലക്ഷണം 

ഗ്രഹബാധാനിമിത്തങ്ങഠാ 

ഫിംസാകാമഥൃഹിതലക്ഷണം 
രതികാമഹിതലക്ഷണം 

ബലികാമഠഥൃഹിതലക്ഷണം 
ബാലഗ്രഹസാമാന്യചികിത്സാ 

യൂപത്തിന്ന നിം ബനിയ്യൂാസാദിചൂണ്ണം 
ഗ്രഹഥാഴെ ഭരവഘയ, തം 

രാസ്താദിഘൃതം 
ബാലപീഡധ്യു ലേപനം 
സിര്ദ്ധാഷധ മാം 
ബലാലാക്ഷാദിതെലം 
ഫബൂഷാകുസു മാദിതെലം 

പക്ഷിപിഡാപ്രതിഷേധഃ 

വന്ധ്യാപിഡിതലക്ഷണം 
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സര സംഗ്രഹം 

വന്ധ്യാചികിത്സാ 

്പിീഡിതലക്ഷണം 
സ്മ്രിചികിത്സാ 

വുരുഷവിഡിതലക്ഷണം 
പുരുഷ ചികിത്സാ 

ഷിബപീഡിത ലക്ഷണം 
കിീബചികിത്സാ 

പക്ഷിപിഡാസാമാന്യചികിത്സാ 
പാനലേപാദികഠാക്ക തൈലം റ 
നിംബ പുഷ്ട്രാദി തൈലം 
കമിപ്പിപ്പാന് വെള്ളം 

പക്ഷിചിഡിതനെ കിടത്തേണ്ടും പ്രകാരം 
മാതൃകാഭസ് മം 

പ്രകാരയൊഗപ്രകരണം 

ജാതമാത്ര സ്യ 
പക്ഷാതിതസ്യ 

മാസജാതസ 
തൈമാസികസ്യൃ 

ഷധാണ്മാസികസ്പു 
എകാബ്ദു സ്യ 

യ്യ്ലസ്യ 
പഞ്ചാ്ലസ്വ 
ദഭശാബ്വസ 

അഭയാദി ഘൃതം ട് 
വിമുംഗാദി ഘ തം 
ജീരകാദി ഘതം 

/ 

ജീവനിയാദ! ഘതം 
ദ്രാക്ഷാദി] ഘ തം 
ശാരിബാദി നെയ്യു 
നാഗരാദി നെയ്യു 
പിപ്പു ല്യാദി ഒനുയ്യു 

വില്വാദി നെയ്യ 
ത്രായമാണാദ] നെ 

ഡാഡിമാദി ഘതം 
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ര'൪് സാരസംഗ്രഹം 

പാഠാകുടചാദിഘതം 
ദ്വാദശാബ്ദസ്യ 
വിഷപ്രകരണം 

മുക്കാദിചിഷത്തിന്ന സേവിപ്പാന് 
അശ്വഗന്ധാദിഗുളിക 
മുക്കാദ!ചിഷത്തിന്ന (കടി ക്കഴയില് പുരട്ടവാ൯) 
കുടിക്കഴയില് തേപ്പാന് (രഹസ്യൌഷധം 
അഞ്ജുേയത്തിശ്ന (സദ്ധയാമളുഗുളികാ) 
മൂക്കാദിചിഷത്തിന്ന (സവ്യാംഗലെപ്പനം) 

മുഷികലിഷത്തിനാ 
നസ്ൃൃത്തിന്നു 
അഞ്ജാത്തിശന 

ത്രശുപാതലക്ഷണം 

ശുഷ്ടപാതചികിത്സാ 
മൃഷികലിഷത്ങളില് വെച്ച അസ്യാദ്ധ്യത്തിന്െര 

ലക്ഷണം 

സാരമെയ ഷധത്തിഹാ 

കടുത്രയാദിഗു ളികാ 

അമൂതാദിചുളണ്ണം 

മാജ്ജാരപിഷത്തിണാ 
അശ്വപഖിഷത്തിന്ന 
മക്കടപിഷത്തിന 

മനുഷ്യവിഷത്തിനാ 

മണ്ഡൂ കലിഷത്തിനന 
മത്സ്യഖിഷത്തിന 
നക്രപിഷത്തിണ 

വൃശ്ചികവിഷത്തിനാ 

ലെപ്പനം 

മാമഠാദിഗുളികാ 

കുരഞ്ജ ബീിജാദിഗുജികാ 
കയറാമ്പല്ലിലിഷത്തിനാ 
അരണ ലിഷത്തിന 

ാന്തിന് വിഷത്തിന 

ഗൌളിവിഷത്തിന 

കടഷയാലിന് വിഷത്തിഈ 
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സാരസംഗ്രഹം 

അട്ടയുടെ വിഷത്തിനു 
പട്ടതാരയുടെ വിഷത്തിന 
വിഷ സാമാന്മ്യചികിത്സാ 

കുഴയില്തേപ്പാന് (പുനനാവാദ!) 
സേവിപ്പാ ന്ഗുളിക (ശ്വേതാക്കമൂ ലാദി 
നസ്ൃത്തിനാ ഗുജിക (ദ്രോണപുഷ്ട്റാദ) 

_ അഞ്ജനത്തിനാ ഗുളിക (ചില്വബിജാദി 
തലയില് കുഴമ്പിടുവാന് (മഞ്ജിഷ്ടാദി പൊടി) 
പ്രാണരാജഷ്യതം 
കഷ്ക്കൂം (പാഠാകരഞ്ജാദി). 

കൈവിഷചികിത്സാ 
വചാദി ഗുജികാ 

ചെവിയില് മുളകു മണ്ടി മുതാലായത ചോയാല് 

ര്൫ 

൬൦൮ 

ചി 

കി 

ംം 

൬൦൯ 

൬൧൭ 
കി 

൬൧൧ 
റി 

൬൧൨. 

൬൧൩ 

൬൧൬ 

തേരട്ടമുതലായത മേല്തതട്ടി പൊള്ളിയാല് ചെയ്യേണ്ടത ;, 
കരിനമുടപഴുചിഈ 

 തൊട്ടാരട്ടുക്ക 

കുറണപ്പ്യൊടി മേലായാല്ഭവേണ്ടത 
തുവ്ൃയകടിച്ചാല് 

പ്രത്യെൌഷധപിധി 
അശുദ്ധങ്ങളായ രസാദികഠം ഭക്ഷിച്ചാല് 

ദപൃശുദ്ധിലിധിഃ 
രസശുദ്ധി 

4 ഗന്ധകശുദ്ധി 
ചായില്ൃശുദ്ധി 

_ ചത്സനാഭിശുദ്ധി 

ഫരിതാലശുദ്ധി 
കന്മദശുദ്ധി 
പൊങ്കാരശുദ്ധി 
ഗൌരിപാഷാണശുദ്ധി 
കെൌൌടിശുദ്ധി 

എലിപ്പാഷാണശുദ്ധി 
ശംഖപാഷാണശുദ്ധി 

മനുശ്ശിലാശുദ്ധി 
 താമുശുദ്ധി 

നാഗശുദ്ധി 
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ആടരാഗ്യകല്ലദൂൃമഠ 

ബാലച്ചചകിത്സാ 
൨൮൧ മാദ്ധ്യായപ്രാരഠടട 

“൧. അഥബാലചികിത്തവെഷാ വൃദ്ധവൈദ്യമതാനുഗാ। 

മന്ദബദ ദ്ധ്യപകാരായ പൃഥഗെവധവിതന്യതെ॥ 

പൃദ്ധവൈദ്യന്മാരുടെ മതത്തെ അനുസരിച്ചതായ ംരം ബാ 

ലചികിത്സാ മന്ദബുദ്ധികള് ൭ പകാരത്തിനായിക്കൊണ്ടെ 

ലേരെതന്നെ വിസ്തരിച്ച കാണിക്കപ്പെടുന്നു. 

൨. ജന്മനഷെ് ഷാഡശാങ്ജസ്യയെനാഭക്ത മിഹായനം ! 

മാസൊലാദിനമെകംവാസബാലജഇതിഗൃഫ്യതാം॥ 

യാവനൊരുത്തസ്നൊ യാവകമകൊരുത്തിക്കൊ പതിനാഠാമ 

ത്തെവയയസ്സ്റ അടുക്കാതെയൊ തികയാതെയൊ ഇരിക്കുന്നു. അ 
ങ്ങിനെ ഉ. ഒളവരെക്കുറിച്ചബാലനെന്നുള്ളപാക്ക ംരം ശാസ്രുത്തി 
ല് അവിടപിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്ന അറിഞ്ഞുകൊഠം 
കയയംവേണം. 

൨. ജാതമാത്രാദിഭെദാത്സ എകാദശലിധൊമതഃ ॥ 
യദസ്യഭ।ദ്യതെസവ്ൃഃപ്രതികാലമുപക്രമഃ ! 

പതിനാഠ വയ്യസ്റ്റു തികയുശ വരയ്ക്കും ബാലനെന്നുള്ളൂ വ്യവ 
ഫാരത്തിനന ഭേദമില്ലെങ്കിലും ആ ബാലന പതിനൊന്നു പ്ര 
കാരേണ അതാത ശബ്ദങ്ങളെ ക്കൊണ്ട വെറെയും വ്യവഹരരങ്ങ 
60 പ്ൃവൃന്മാരുടെ നിശ്ചയങ്ങളില് ഉ.റാപ്പെട്ടിരിക്കയാല് ജാത 
മാത്രാദിഭെദെന പതിനൊന്ന പിഭാഗങ്ങളൊടുകൂടെ ഗ്രഹിക്കു 
ഗാത ഇഷ്ടംതന്നെ. ജാതമാത്ര൯ മുതലായ പതിനൊന്ന ബാല 
ന്മാക്കം ചികിത്സകരാക്ക ഭേദമുണ്ടാകയാല് ബാലനെ പതി 
നൊന്മനാക്കി വിഭാഗം ചെയ്തിരിന്നു. 

ര൪്. തത്തെ ദൊജാത മാത്രശ്ചപക്ഷാതീിതസ്മതഃപ്പരട। 
അഥാതിപക്ഷതിര് ഭൂയസ്റ്രൈമാസികള ദാഹൃതഃ॥ 

൫. ഷാണ്മാസികൊഥൈകാങ്മശ്ചത്രബ്ദൊഥൊപഞ്ചഹാ 
_ യനഃ। അഷ്ടാബ്ജൊഥദശാബ്മശ്ചദ്വാദശാബ്ല ഇതിസ്മരതഃ॥ 



൨. ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ബാലന്മാരുടെ ഭേദം. ജാതമത്രേന്, പക്ഷാതീതന്. അതിച 
ക്ഷതി, ത്രൈ മാസികന്, ഷാണ്മാസികന൯, എകാബ്ദന്ത്രയമ്മു 
൯, പഞ്ചഹായനന്, അഷ്ടാങ്ലന൯, ദശാബ്ദന൯, ദ്വാദശാബ്ദന് 
ഇഞ്ങിനെ പതിനൊന്നാകുന്നു. 

൬. ൭.പക്രമൊദ്വിധാതസ്ൃഭീദ്യമാനഃപരസ്തരം। 
ഉ പഠധിഭെദാദെകൊപിഭിദ്യതെയദസാവപി॥ 

മുന്പറതഞ്ഞപ്രകാരം ബാലനുള്ള ജാതമാത്രാദിഭെദത്തെഅ 

ന൯ുസരിച്ച അന്നേ4ന്പഭെദമുള്ള ച്ചികിത്സ സംക്ഷെചെണ രണ്ട 
ചിധ മാകുന്നുയെന്ന അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും ലേണം 
൭. ആരഭ്യതെയെൊരൊഗാണാമനുല്പത്രയെതതഃപുരാ। 

ഉ ല്ലന്നാനാംപ്രശാന്ത്യത്ഥംപശ്ചാദൃയസ്തഇതിദ്വിധാം ॥ 

ബാലചികിത്സ രണ്ടപിധമെന്ന മു൯പറഞ്ഞതിനെറ വിവ 
രം മേലില് രോഗങ്ങളുണ്ടാവാതെ ഇരിപ്പാന്വേണ്ടി മുമ്പെ കൂ 
ട്ടി കരുതി പ്രപൃത്തിക്കേണ്ടതും രോഗമാളൂണ്ടായതിന്െറ ശെ 
ഷം അതുകജുടെ ശമനത്തിന്നു വെണ്ടി പിന്നെ ഉപയോഗഒ൭ 
ട്ടത്തെണ്ടതു മായിരിക്കയാല് ബാലചികിത്സ രണ്ടുചിധമെയ 
താല്ലയും. 

൮. അഥാസൌജാതമാത്ര സ്യകഥ്യതെ സ്തരീന്സമാസതഃ | 
അദ്ധ്യായെന്ൃത്രചാന്ദയെഷാംക്രമെണ സെടപ്രവക്ഷ്യതെ 

ഇന്മി ംരം അദ്ധ്യായത്തിങ്കല് ജാതമാത്രനായ ബാല രൊ 
ഗാനുല്ൃത്തിക്കുചേങടിയും ഉ ല്ൃസരോഗങ്ങകൂടെ ശമനത്തിന്നു 
വേണ്ടിയും പ്രപൃത്തിക്കെണ്ടതിനെ പറയുന്നു. പക്ഷാതിതന് മു 

തലായവക്ക ധെണ്ടെന്ന പ്രപൃത്തികഠാ അനന്തരാദ്ധ്യായങ്ങളില് 
ക്രമേണ പറകപ്പെടുകയും ചെയും. 
൯. ജാതമാത്രംസമാദായ ബാ ലംലിംപെച്ചിരൊലിനാ 

മാണിമദ്ഥര ജൊയുക്തനവധീതെനസവ്ൃതഃ॥ 
പെററുവിണാല് ഉടനെ നോവിക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ എടു 

ത്ത ഇന്തുപ്പ് പൊടിച്ച ലെണ്ണുനെയ്യില് കൂട്ടി ഉരസി ആയത 
ശിരസ്സ്സൊഴ।കെ ശേഷം അംഗങ്ങളില് തേക്കുക. 

൧൦. അതിത്യാനാഡികാഷ്ടാംശമംഗെഭ്യൊപഹരെച്ചതല് 
മുദുനാവഫഹിതൊവൈദ്ദെനാ കികേരദളാദിനാ॥ 

ബാലനെറ മേല് തേച്ചു വെണ്ണുനെയ്യു അരയ്ക്കകാല് നാഴിക ക 

ഴിഞ്ഞാല് മുദുവായ തെഞ്ങൊലകൊണ്ടൊ അപ്രകാരമുള്ള അ 
ന്ൃപദാത്ഥത്ങഠംകെൊണ്ടൊ വടിച്ചുകളുകയും ചേണം. 

൧൧. ബലാതൈലെയചാഭ്യജ്യനാഡ്യഭ്ധമതിലാഹഫയെല് | 



പ്രഥമാദ്ധ്യായഃ ൩. 

യദെവംകപിതശ്ശാമ്യെദ്വായുഃപ്രസലപിഡനാല്॥ 

മെല് തേച്ച വെണ്ണണുനെയ്യ വടിച്ചുകള ഞ്ഞതിന്െഠ ശെഷം 

തലയിലും മേലും ബലാതൈലം തെപ്പ്രിച്ച അര നാഴിക കഴി 

ഞ്ഞാല് പ്രസവപീഡഠം ഫഹേതുവായിട്ട കോപിച്ചിരിക്കുന്ന 

വായു ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. മേല്പ്പറഞ്ഞ പ്രപൃത്തികഠാ ചെ 

യ്യാതെ ഇരുണ്ാല് മേല്പഠഞ്ഞ ലായുകോപം ചിലരോഗങ്ങ 

റാക്ക കാരണമായി വരികയും ചെയ്യും. 

൧൨. സ്വസ്ഥതാമീയുഷസ്തസ്യചതുരംഗുലതഃപരം!. 

സൂത്രാഗ്രെണസമാബഭ്ധ്യനാഭിനാളുംവിചഭ്ധയെല്। 

സവദക്കെശംതിനാ സ്വസ്ഥതവശാല് ആ ബാലന്െറ 

പൊടിഠാംക്കൊടിയുടെ നാലുവിരല്മുകളില് മരു ചരടിന്െറ 

 തലകൊണ്ടെ കെട്ടിനാലുപിരല് കഴിച്ചു അധികംഉ.ള്ളതമുടിച്ചു 
കളകയും വെണം. 

൧൩. അഗ്രെണയസ്യസൂത്രസ്നിബ്ദ്ധാനാഭിനാളികാ। 

തസ്ൃതരാഗ്ര മാകൃഷ്യഗ്രിഡായാമപസജ്ജയെല് | 
യാതൊരു ചരടിന്െറ തലകൊണ്ട ബാലന്െറ ചൊക്കിഠം 

ക്കൊടി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നചോ ആ ചരടിനെറ മറെറ തല 
ബാലന്െറ കഴുത്തില് കെട്ടുകയും ചേണം. 
൧൪. യഥാസ്യാനചശൈഥില്യാന്നാ ഭിനാളുമിതസുതഃ। 

ലിച്ചുതംനുവ്യഥാംയായാദ്യഥാലാതെനബാലകഃ॥ 

ചരട കഴുത്തില് കെട്ടുമ്പോഠം അയവുകൊണ്ട പൊക്കിഠം 

ക്കൊടി അങ്ങൊട്ടമിങ്ങൊട്ടം മഠിഞ്ഞുപീണുപോകാതെ കണ്ടി 
രിപ്പാനും ചരടിനെറ വലിവുകൊണ്ടു ബാലന ചേദന ഉ.ണ്ടാ 
കാതെകണ്ടിിപ്പാനും തക്കവിധത്തില് ചരട വലിച്ചുകെട്ടുക 
യും വേണം. 

൧൫. കുഷ്യതൈലെനനാഭിഞ്ചസിഞ്ചെദേനമഥാപ്പ തം 
വിദദ്ധ്യാല്ക്ഷിരിപലു;സ്യകഷായെണയഥാസുഖം॥ 

കുഷ്ടതൈലം പൊക്കിളില് തുജിച്ചു നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി 
കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായവെള്ളത്തിര കുളിപ്പിക്കുക. 

൧൬. സവ്ൃഗന്ധൊദകെനാപിസ്ത്റപനംകൈശ്ചിദിഷ്യതെ! 
കൊയ്കെനതപ്തഗാംഗെയരൂപ്യഗൊളകമജ്ജനൈഃ॥ 

ചന്ദനം മുതലായ ഗസ്ധ്രപ്യങ്ങഠംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ ക 
ഷായത്തില് കുളിപ്പിക്കെണമെന്ന ചില വൈദ്യന്മാരുടെ പ 
ക്ഷം, രണ്ടായാലും സ്വണ്ണുത്തിന്േറയൊ വെള്ളിയുടെയൊ 

കുട്ടകം പഴുപ്പിച്ച മുക്ക്! കഷായവെള്ളത്തിധാ അല്പമായ ചൂ 



ര? ആരോഗ്യകല്പദ്ദമെ ബാലചികിത്സായകേ 

ടൃണ്ടാക്കിട്ടല്ലാതെ അതില് കുളിപ്പിക്കുകയും അരുത. 
൧൭. പ്രാശയെന്മധുസപ്പ്റിദ്യാംഫേമധാത്രീരജസ്തതഃ। 

ത്രായത്ത്ച ഗ്രാഭയാതാക്ഷ്യഹെ മചൃണ്ണുമഥാപിചാ! 
കു ളിപ്പിച്ചത്വന്െറശേഷം ചൊസി ന്െറ പൊടിയും നെല്ലി 

കഠെപ്റ്യൊടിയും കൂട്ടി തേനും നെയ്യും ചേത്തതില് ചാലിച്ച സേ 
പിപ്പി കെയും വേണം. ഈ സ്ഥാനത്ത ബ്രഷ്മി, വയമ്പ 
കടുക്ക, മാക്കിരക്കല്ല, സ്വണ്ണും ഇതുകഠം പൊടിച്ചു ആ പൊ 
ടിചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്കേണമെന്ന ചിലരുടെ പക്ഷം. പക്ഷാന്ത 
രങ്ങളു ണ്ടായ്ക്കുരുമ്പോഠാ ഇച്ഛുയെ അനുസരിച്ചു നടക്കെണ്ടതി 
ന്ന വിരോധമില്ല. പി 
൧൮. ഹൃദയസ്ഥസിരാദ്വാരലിചാര മനുസ്തൃത്യയല്! 

തൃതീയെഫിചതുത്ഥെലാപ്രാങ് നസ്യ്യാല് സ്തനയസംഭവഭ 
ഹൃുടദയത്തിങ്കലുള്ള ഞരന്മുകളുടെ പിടച്ച്യ്ക്കു തക്കവണ്ണം മൂ 

ന്നാം ദിവസമോ നാലാം ദിപസമൊ അല്ലാതെ മുലപ്പാല ഉ. 
ണ്ടാകയുമില്ല. 
൧൯. പ്രഥമെഫനിതെനത്രിഭപ്രാശയെന്മധുസപ്റ്റിഷീ! 

ദൂവ്വാഗ്രമിശ്രിതെജപ്പ്വാപാവിതെപാലവനാന്മനൂ൯ 

അത ഫേതുവായിട്ട പ്രസപിച്ചു ദിചസം തേനും നെയ്യം 
ചേത്ത അതില് കറുകറഠാക്കിട്ട ശുദ്ധീകരണങ്ങളായിരിക്കുനാ 
മന്ത്രങ്ങളെ ജപിച്ച കറുകനാക്ക പടുത്തുക കൂഞ്ഞ ആപാത്രത്തി 
ലുള്ള തെനും നെയും ബാലനെ സ്രേിപ്പ്യിക്കു. ഇങ്ങിനെ മൂന്നു 
നേരം കൊടുക്കയും വേണം 
൨9. ലക്ഷ്മണാരസകല്ലാഭ്യാംദ്വിതീയെ തുശൃതംഘൃതം। 

മധുവാസഫഘീിതംതദ്വല്ഘ്ൃതമേവഖതതഭപരം॥ 

രണ്ടാം ദിചസം തിരുതാളി ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരില്തിരുതാ 
കിതണ്നെ അരച്ചുകലക്കി നെയയചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അതി 
ല് തേനുകകൂട്ടി മുന്നുനേരം സേവിപ്പിക്ക. ആയതിന്െറ ശെ 

ഷം മുലപ്പാലുണ്ടാകുനന വരെ നെയൂതമൊെ കൊടുക്കുക. 
4 ) 

൨.൧. നിയ 

സ്വസ്ഥായാഃപായയെത്വഖ്യാറ്റ്റുല ത്്യാനുയ്യട ഷ്യൃത്തെ॥ 

വേറെ ഒരുത്തിയുടെ മുലപ്പാലു കൊടുക്കുന്നു എങ്കില് പ്രസ 

ലിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ര്രിയോട തുല്യപ്രകൃതിയായി തുല്യജാതിയി 

ല് ജനിച്ചുവളായി തുല്യമനുസ്സ്റായി രോഗത്തൊടുകൂടാതെ ഇ 

രിക്കുന്നവളായി പ്രസധഖിച്ചവളുടെ സഖിയായിരിക്കുന സ്റ്റ 

യൂടെ മുലപ്പാലല്ലാതെ വേഠൊയുള്ള മുലപ്പാല കൊഴടുക്കുരുത, 



_ യ്മിലൊതുങ്ങിയ പുതിയവെ 

പ്രഥമാദ്ധ്യായഃ ൫ 

൨൨. പ്രാഗപീതസ്മുനായാസ്ദതല് പാഠണിതലസമ്മിതം | 
നവനീതംനവംദത്വാസ്തന്യംദദ്യാത്തതഃപരം ॥ 

കുട്ടിക്ക ആഭ്യം മുല കൊടുക്കുമ്പോഠം ആ കുട്ടിയുടെ ഉ ടം 
ഒ നെയ്യു കൊടുത്തിട്ടു മു 

ലകൊട്ുക്കുക. 

൨൩. പ്രാതസ്ത്രായഞ്ചകത്തപ്യൊലിധിരെഷപ്രദശിതഃ | 
ദേഹദൊൌമബ്ല ല്യമാലക്ഷ്യഹീനംവാകല്ലയെച്ചുതല് ॥ 

മുന്പറഞ്ഞ പിധി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെയ്യെ 
ണ്ടതാംന്നു. നിയമെന എത്തുമെങ്കില് അപ്രകാരം എന്നും 
അനുഷ്ടിക്കുന്നത നല്ലതാകുന്നു. ദേഹത്തിന്െറ ദുബ്മലതയ്ക്കകു ത 
ക്വെണ്ണും മാത്ര കുരക്കെണമെനാ ആവശ്യമായി കണ്ടാല് ഉ. 
ഒളങ്കയുലൊതുങ്ങിയത എന്നുതനെ നിയമമില്ല, അല്ലം കുറ 
മൂ കൊഠാകയും ചേണം. 

൨൪൦. സാക്ഷാ ചന്ദനൊശീിരബലാനിഷ്ഠവഥിതാം !ഭസാ 
സമ്മജ്യചൂച്ചകെദദ്യയാല് സദാശുദ്ധൊദകെനവാ ॥ 

ചന്ദനവും രാമച്ചവും കുറുന്തോട്ടിപേരും കൂട്ടി കഷായംവച്ചു 
ആ കഷായംകൊണ്ടെ മുലക്കല്ല്റ്റ കഴുകി നല്ലലണ്ണും തോത്തിയ 
ല്ലാതെ മുല കൊടുക്കരുത. ആയത സാധിക്കാത്തപക്ഷം പച്ച 
വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകി തോത്തി കൊടുക്കുക. 

൨൭. സ്തൂന്മൃന്തുമാതുരെലാസ്യപ്രശസ്തംതദസംപടദി | 
 ഉ.ഭേഡിയൊജ്ജെസ്തുന്യ സൃദാത്രെപ്യശിശുഷ്ടവത്സലെ 
മാതാവിന്െറ മുലപ്പാലുതശെ കുടിക്കുന്ത കുട്ടികഠംക്ക വ 

കരെ ഗുണമുള്ളതാകുന്നു. ആയതിഗാ കാവ സംഭവിച്ചാര കുട്ടി 
കളി സ്ന്റേഹത്തോടു കൂടിയവരായ രദ്ദസ്ര്രികളെ മുല കെട 
പ്പാനായി വെച്ചുകൊഠംകയും ചേണം. 

൨൬. അച്യംഗെനീ ജജെ മഭ്ധ്യപയ സൌജീപദാത്മജെ | 
തുല്യെജാത്യാപ്രകൃത്യാചബ്രഹ്മചയു സമന്വിതെ 

ആ സ്ര്രികഠം അംഗവൈകല്യത്തോടും രോഗത്തോടും കൂടാ 
ത്തവരായും മദ്ധ്യവയസ്സ്ക കായിട്ടുള്ളചരായും ജീപിച്ചിരിക്കുന്നു 
ശിശുക്കളോടുകൂടിയവര്വയും ജാതികൊണ്ടും പ്രകൃതികൊണ്ടും 
ചേച്ചയു ള്ളവരായും മുലകൊടുക്കുന്ന കാലങ്ങളില് പുരുഷസം 
സശ്ശുംകൂടാതെയിരിപ്പാന് കഴിഷുനാവരായും ജരിക്കണം. 
൨൭. ഫ।താഫഠഖ।ഫാരാഭ്യാംയഥാസ്തന്യമഭ്ൂഷിതം | 

തയൊരപ്യനുവഞ്ഞെതതഥാതെ സമുപാചരെല് ॥ 
പത്ഥ്യമായവരി ക്കുന്ന ആഫാരംകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും 



മര് 

൬ ആരൊഗ്ൃകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

യാതൊരുപ്രകാരം, അവരുടെ മുലപ്പാല ദുഷിക്കാതെ എന്നും 
എത്തിവരുമൊ അപ്രകാരം അവരെ പരിപാലിക്കുകയും വേ 
ണെ. 

൨൮. അപാനചവനൊത്ഥാനാംവെഗാനാമതിധാരണാല് ! 
ശോകൊപവാസായറുസൈശ്ചസ്തന്യനാശഭപ്രജായതെ ! 

അപാനവലായുപിങ്കരു നിന്ന ഉ ണ്ടാകുന്ന മലമുത്രാദികള്ടെ 
വേഗങ്ങളെ വളരെക്കാലം തടുത്തിരുന്നാലും മനോദുഃഖം. പ 
ടിണി., വളരെ പഴിനടപ്പ ഇവകഠാ ഉ.ണ്ടായാലും മുലപ്പാല 
ക്ഷയി ൭9൦. 
൨൯. ശുക്സക്ഷയാഗ്നിസെവാഭ്യാംരാത്രെ ഠജാഗരണാദപി 

ത്രക്ഷൊഷ്ണ്ാഫാര സാതത്യാല്സ്റ്റെഹ സൃവിലയാദപി 
മുന്പഠതഞ്ഞ ഹേതുക്കഠംകൊണ്ടെന പോലെ ശുക്ലക്ഷയം, 

വളരെ തീക്കൊാക. രാത്രികാലം അധികമായി ൭ വക്ക മി കൂയ്ക്കു 
ത്ൂക്ഷമായും ഉ.്ല്ൃമായും ഇരിക്കുന അന്നത്തെ നിയമെന ഭ 
ക്ഷിക്ക, തേച്ചുകജി അധികമായി അകലുക എസ്മിവകള്ളെക്കൊ 
ണ്ടും മുലപ്പാല നശിക്കും. € 
൩.൦. ക്ഷി ാത്ഥംതത്രശാകാനിദദ്യാച്ഛിഗ്ര ദലാദിഭിഃ | 

നിമ്മിതാന്പയല്ലയാജ്യ സ്യയമാത്രയാ ഭജ്ജിതാന്യപി 
മുന്പറഞ്ഞ ഹേതൃക്കമ്കെക്കൊണ്ട മുലപ്പാ ലനശിച്ചുപോയാ 

ല് മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഞരനുകൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉ. പ്ലുകൂട്ടി 
വേവിച്ചു ലെന്താല് ധെള്ളം പിഴിഞ്ഞുകകൂഞ്ഞ അല്പമായ നെ 
യ്യില് നിരുവലിയ പുരട്ടി ആയത ഭക്ഷിപ്പിച്ചാല് മുലപ്പാല ഉ. 
ങ്ദാകയും ചെയും ഇപ്രകാരം അടപതിയന് കമ്പ. മുത്തമു തൂ 
ടങ്ങിയുള്ളതുകള്കെക്കൊണ്ടും ചെയ്യാം. 
൩.൧. ജിപന്തിമു ലനിഷ്ഠവാഥംസാജ്യംതെനൈവഖസാധിതാം | 

യവാഗുംനാകികേരസ്ൃപയ സാവാലിമിശ്രിതാം ॥ 
പന്ത്രണ്ദുകഴഞ്ച അടപതിയന് കിഴങ്ങുകൊണ്ട ക്രമപ്രകാരം 

കഷായം ഉണ്ടാക്കി നെയ്യു മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സേപിപ്പിക്ക. 
അടപതിയ ൯കിഴങങുകൊണ്ടുള്ള കഷായത്തില് അരിയിട്ട കു 
ഞ്ഞിവച്ച തെഞ്ചാപ്പാലും കൂട്ടി സേപിപ്പിക്കുക. ഈരണ്ടു പ്ര 
യോഗങ്ങളും സ്ര്രികഠഠക്ക മുലയില്പാലുണ്ടാകുലാ൯ ഏറവും 
നല്ലതാകുന്നു. 

൨. ൨..൪ജ കമ ലക ,ഞല്ല,ഗുളുച്ച്യൊവ്വാഘൃതാന്പിതം ! 
ീപന്തിശാരിബാമുസ്തധധാത്രീണാംഠജഎചലാ' 

താമരയല്ലി ഉ,ണക്കിപ്പൊടിച്ചുചിററമൂുതിന് ഒ.യുല്തു ല്യൂമര 
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യിച്ചെത്ത നെയ്യില് സേവിപ്പിക്കു. അടപതിയന്കിഴങ്ങ, ൩ 
ന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, പച്ചവെല്ലിക്ക ഇതുകളുടെ 
൭റലെടുത്ത തുല്യമായിചേത്ത നെയ്യില് സേലിപ്പക്ക, മുല 

യില് പാല വഭ്ധിക്കുകയുംചെയ്യുമ. ം 
൨൨൩. ശൊകാത്തായാമനശ്ചാസ്യാഹഷയെദതിയത്തതഃ ! 

സസ്സ്റെഹാംഷഷ്ഠികാന്ന സ്യലഘവിംമാത്രാഞ്ചയൊജയെല്! 
മനൊലപ്യസയനത്തിലകപ്പെട്ടവളാകില് ല്യസനംതിരുലാന് 

തക്കതായ ഉ.പായംകൊണ്ട തീത്ത അവളുടെ മനസ്സിനെ സ 
ന്തോഷിപ്പ്ിക്കയും ചേണം നവരച്ചോറ നെയ്യുകൂട്ടി അഗ്നിബ 
ലത്തിനാതക്കലണ്ണം ഭക്ഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യുനത മുലപ്പാല് വ 
ദ്ധനയ്ക്കു നല്പതാകുന്നു. 

൩൨൪. ക്ഷിരെണൊലസ്ത,, താംനക്തംലഘൊശ്ശരല്യൊദനസ്യ 
വാ! അഥവായൊജയെത്തത്രശശാങ്കകിരണാ൯നിശി॥ 

രാത്രി നപരച്ചോറുതനായൊ ലഘ്യവായ ശാല്യന്നമൊപാ 
ല്കൂട്ടി കൊടുക്കുക (ഉമി പോയാല് വെളത്തഅരിയോടുകൂടി 
യ നെല്ലിന്ന ശാലി എന്നു പേരാകുന്നു) അല്ലായെങ്കില് ഇതി 
നെറ സ്ഥാനത്ത ശശാംകകിരണമെന്നു പറയുന ഭക്ഷ്യത്തെ 
ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയുമാം (ശശാംകകിരണമെശ പറഞ്ഞത മിഠഠ 
യിയില് മരു വകഭേദമാകുന്നു) 
൨.൫, എവമപ്യപ്രവൃത്തൌതുവായൊരപ്യനുലോപനം ! 

സമീക്ഷ്യാനുപ്രയുഞ്ജീതലിശിഷ്യൈലാന്തേരാന്തരാ ॥ 
ഇത ഒക്കയും ചെയ്തിട്ടും മുലപ്പാല ഉ.ണ്ടായില്ലാ എങ്കില് ംരം 

പ്രപൃത്തിയുടെ ഇടയില്തന്നെ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച പാ 
യുവിന്െ റ അനുകൂലതയെ 'വിശേഷിച്ച ഉണ്ടാക്കനാതായും മു 
ലപ്പ്യാലു പഭ്ധിപ്പാന് നല്ലതായുമുള്ള പ്രയോഗത്തെ ചെയ്തയും 
വേണം. അതിനെ താഴെ പറയുന്നു. 
൩൩൬. ബലാമധുകവ്ൃശ്ചീചസ്തപ്യപഴ്സ്റീസ്ഥിരാദ്വയൈ 

രാസ്ത്റാശ്ചഗന്ധാദേവദ്രതിക്താനാഗരജീരകൈഃ | 
൨൭. ദ്രാക്ഷാപ്രിയാകൂ മജ്ങാഭ്യാംഗൊധൂമെനചസംയുതൈഃ ് കഷയംപാഠയയെത്സിദ്ധംസാജ്യംസക്ഷീരമെവവാ ॥ 

കുറുന്തോട്ടിചേര. ഇരട്ടിമധുരം, തമിഴാമലേര. കാട്ട ഴി വേര, കാട്ടുപയഠറിന്വേര, ലാരിലവേര്. മുവ്വിലപേര, ആര ത്തം അമുക്കു ദേവതാരം. പൃത്തരിച്ചുണ്ടവേരിമ്മല് തൊലി, ഥൂ ഒട്ട ടിരകം, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, ബതത്തിന്പരപ്പ, കോതമ്പം വകൊണ്ട കഷായമുണ്ടാക്കി നെയ്യു മെപ്പൊടിചേത്ത സേ 



ി 

൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ലിപ്പിക്കു. മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകളെ ക്കൊണ്ട പാല്ക്കഷായ 
മാക്കിച്ചമച്ച പഞ്ചസാര മേപ്പെൊ ടിചേത്തും സേലിപ്പിക്കാം. 
൩൮. വായൊല്വിമാഗ്ലൂഗസ പിയൊഗൊയമനുലൊമനഃ। 

സ്തന്യപ്ൃദ്ധികരസ്തെനപിശേഷച്ഛീലയെദമും ॥ 
മുന്പറഞ്ഞ യോഗം വായുലിന അനുകൂലതയെ ഉണ്ടാക്കു 

ന്നതും മുലപ്പാല വദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാകയാല് അതിനെ വിശേ 
ഷിച്ചു ശിലിക്കുകയും വേണം. 
൩൯. ക്ഷീരിണീരൊഷധീഃപത്ഥ്യായൊജയേല്ക്ഷീരമെവവാ ് 

ശീഥുനൊന്യാനിമദ്യാനിരസാനാനൂപജാനാപി ॥ 

പാലുള്ള മരങ്ങളില് പത്ഥ്യത്ങകായതുകളുടെ ഖെരുമുതലായ 
ലാഷധങ്ങളും പശുവിന്പാലും ഇളൂയ മദ്യവും ആനൂപമാംസ 
ഞ്ങമകെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രസങ്ങളും മുലപ്പാല വദധിപ്പാന് ന 
ല്പതാകുന്നു (ആനൂപ മാംസങ്ങളുടെ വിവരം മാംസവഗ്ലുത്തില് 
നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും പേണം.) 
ര൪്ഠ. യാധന്ത്യഹാനിസ്തുന്യെനഹിനാമാതാഭവെഷ്കിശൊട। 

താവന്ത്യഹാനിതസ്ഷൈതെധാത്ര്യെൌപ്രതിശതാംസ്തനം 
പെററവാാക്ക മുലപ്പാലില്ലാതെ കഴിയുന്നു ദിലസങ്ങളില് 

ധേണ്ടപ്പ്യൊഴൊക്കയും മുലകൊടുപ്പാനായിക്കൊണ്ട നിശ്ചയി 
ച്യാക്കിയ സ്ര്രീകഠം മുലകൊടുക്കയും വേണം. 

ര7൧. അഥവലാപായയെല്ക്ഷിരമാജംഗവ്യഞ്ചതത്സമം ] 
 അക്ഷീരപന്തമെകാഫ മപിപാനാതിലാഹഥയെല് ॥ 
മുലകൊടുപ്പാനാജില്ലാതെപരികില് ആട്ടിന്പാലുകൊടുക്കുക 

തീനിനായി അപിടപിടെ നടന ശരീരലാഘവഖത്തൊടുകൂടെ 
വൈകന്നേരംവനാ പശുവിന്െറ പാല കഠന കൊടുക്കുകയു 
മാം. പാലുകൊട്ടക്കാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലുംക ഴിഞ്ഞാല്കുട്ടി 
കഠാക്ക ദോഷമാകകൊണ്ട നിത്യവും പാല കൊടുക്കണം. 

ര൨. അസ്തന്യംസ്ഥിരയാസിദ്ധംസ്ഥിരാഭ്യാംഭദ്രയാപിലാ। 
ബ്ൃഹത്യാവാസിതായുക്തപേയശശസ്തംനചാന്്യഥാ ॥ 

മുലപ്പാലല്ലാതെ ആട്ടിന്പാലൊ പശുവി൯നപാലൊ കൊട 
ക്കുന്നപക്ഷം ഓാരിലവേര തന്നെയൊ മഓാരിലപേരും മുവ്വിലലേ 
രം കൂട്ടിയിട്ട ചെറു വൂകപചേരതന്നെയൊ ച്ചെറുവഴുതിനലേ 
ര തമന്നെയൊ ചതച്ചു കിഴികെട്ടിയിട്ടക്രമപ്രകാരം കുറുക്കി പ 
ഞ്ചസാരയിട്ട കൊടുക്കണം. മേല്പറഞ്ഞ ഓഷധങ്ങള്ളൊട 
സമങ്ങളായ ഓഷധങ്ങളെ ധേഥെഴും ച്ചേക്കാം, കുറുക്കാതേ 

കൊടുക്കയും അരുത. 



ല് 
ി 

പ്രഥ മാദ്ധ്യായ& ൯ 

ര'൩. സ്വസ്ഥസ്യപ്രത്യഹംസ്താനംഫിതമ ഭയംഗഖ്യവ്വകം 

അഭ്യംഗെനാളികെരസ്യപയ കെവലമിഷ്യതെ ॥ 

കുട്ടിക്ക സ്വസ്ധാത ഉണ്ടെങ്കില് വിത്യമായി തേച്ചകളിപ്പിക്കു 

കയും വേണം വരട്ടതേങ്ങയുടെ പാലല്ലാതെ തലയിലും മേലും 

പേറെ ഒന്നുംതനനെ തേപ്പ്റിക്കുകയും അരുത. 

രര. ശിതമെഖൊദകംമുഭഥ് നഃ കൂപലാപിതടാകജും 
അധ ദകായസ്യകൊഴഷ്ണ്ാംബു ഹിതംവടദമൈൈശ ശൃതം 

കുങ്കിപ്പിക്കുമ്പോഠാ തലയ്ക്കു കിണഠറിലെയോ കുടത്തിലെ 

യോ ചിഠയിലെയോ തണുപ്പളെ പച്ചവെള്ളം കഴിക്കേണം. കു 

ഗുത്തിനുകിഴ ചേരാലില ഇട്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അല്പമായ ചയ 

॥ 

ടരോടുകൂടെ ഒഴിക്കെണം. 
ര൪്൫. പാരന്തീപല്ലപൈയ്യദ്വാചന്ദനാഗരുഭിശ്ചവാ 

ദെപദാരുബലാഭിമ്വാടട വ്വൊഗ്രാരുഗ് ഭിരെഖവഖാ ! 
ചേരാലിന്െഠ ഇല ഇടുനതിന്നു പകരം തെച്ചിയുടെ ഇല 

ഇട്ടാല് അധികമായ ഗുണം ഉ.ണ്ട. ചന്ദനം അകില, ഇതുക 
കും ദേവതാരം, കറുത്തോട്ടിചേര ഇതുകളും കറുക. വയമ്പ, 
കൊട്ടം, ഇതുകളമിട്ട ചെള്ളം തിളപ്പിച്ച ചെറുഖെക്കയോടെ 
മെലൊഴിക്കാം. 

ര് ര:൬. അഥഷഷ്ട യാംനിശായാംതുകൃത്വാരക്ഷാബലിക്രിയാം ി 
താംനിശാംജാഗൃയുസ്സവ്വെബാന്ധവാഃപ്രിയകാരിണഃ ॥ 

ആറാമത്തെ രാത്രിയിരു രക്ഷാബലി കമ്മം ചെയ്തു ആരാ 
ത്രി മുഴുവനും ബന്ധുക്കഠം കുട്ടിക്ക സന്തോഷകരമായ പ്രവൃത്തി 

. യോടുകൂടെ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന രക്ഷിക്കുകയും ചേണം. 

ര:൭. ദശമെഫന്പതീതെതുതാമുത്ഥാപ്യയഥാവിധി | 
തത സൃതികാമന്യശയ്യായാംസ്താതാംതമപിശായയെല് | 

പത്തദിവസംകഠിഞ്ഞാല് പതിനൊശഗാം ദിവസം പചെറഠ 
വളെയും കുട്ടിയെയും ചട്ടപ്രകാരം കുളിപ്പിച്ച പടുപ്പ മാഠിപിരി 
ചു അതില് കിടത്തുക. 

൪൮. ശുചെൌരമ്പ്യൊപധാനായാംധൌയതാസ്തരണവാസസി | 
രക്ഷൊഘ്ലൈരൌഷധൈസ്സുദ്ധു മൃപിതായാംസമന്തതഃ ॥ 

കിടത്തുന്ന കിടയ്ക്ക ശുദ്ധമായി മട വായിരിദനസനെ തലെണ 
യോടു കൂടിയതായി അലക്കിയ മേല്ലിരിപ്പോടു കൂടിയതായി യ 
ക്ഷി, കുക്ഷി, പിശാച മുതലായ ദുദ്ദേചതക ളുടെ ഉപദ്രവത്തെ 
തീക്ുകയും മേലില് ഉ.പദ്രപിക്കാതെ നിത്തുകയും ചെയ്യുന്ന 
ഓഷധങ്ങളെക്കൊണ്ട എല്ലാടവും നല്ലവണ്ണം പുകയ്ക്കുപ്പെട്ടതാ 

൨. 96% 



൧ഠ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായക 

യ്രിരിക്കണം. 

ര്ധ ൯. കൃഷ്ണുസാരലുലയോവിമ, ഗഗണ്ഡകസംഭവൈഃ ശം 
ഗൈഭഃഖ്യ രൈശ്ചഗൊജിഹ്വാശ്വേതസഷപസംയുതൈദ്യു 

ര. ചുണ്ണിതെഘൃതസമ്മിത്രൈ ദ്ധ പൊരക്ഷൊനിബര്ഹഫ 
ണഃ। ഗൊജിഫ്വാസഷപസ്ഥാനെലശുനസൃത്വചൊപിവാ! 

൫൧. അഥവാശുഷ്ഠദ്ടവ്യാഗപിചുമന്ദതരുപ്ലുദാന് | 
യോജയെല് സജ്ജ നി യ്യാസഹഗുല്ഗുലുഷ്ട് റനഖാനിചാ॥! 
റ രി കൃട്മുഗത്തിസ കൊമ്പു, കാട്ടുപോത്തിന് കൊബ്ച, ത്ആട്ടില് 

ഒ കാന്പ, കലങ്കൊമ്പ, ഘണ്ടാമൃഗത്തിന്കൊമ്പ, ഇതുകളുടെ 
അഞ്ചിനെഠയും കുള ന്ൃൃകഠാ, മരമഞ്ഞത്തൊലി, ചെളത്തകട്ട 
ക ഇപസമം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു നെ്കുകൂട്ടിപുക ച്ചാല് മുന്പഠതഞ്ഞ 
ദു 3 വതകൂളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകയില്ല. ഈ പഠഞ്ഞ മരുന്നു 
കളില് മരമഞ്ഞത്തൊ ലിയുടെയും കട്ടകിന്െറയും സ്ഥാനത്ത 
വെള്ളക്ളിയുടെ തൊലി ചേക്കകയുമാം. അല്ലായെങ്കില് കറുക 

നാക്കും വേപ്പിലയും ൭ ഞക്കി ചേക്കുക. ഇപ്രകാരം ചെഞ്ചല്യ 
വും ഗുല്ഥുലുവും ഒട്ടകത്തി൯കളുനും ചേക്കു. 

൫൭൨. മയൂരപിഞ്ചമെക വാധൂപയനെതത്രയൊജയെല് | 
യദ്വാമയൂരപിഞ്ചരാലചന്ദനാഗരുസഷപൈഃ ! 

൭൩. പുഥ ഗെപാഭിയുങ്ജിതധ്ുപംപ്രാഗ്വല്ഘൃതാന്വിതൈഃ | 
അയഞ്ചവൈദ്യൈരാദിഷ്ടൊബാലഗ്രഹനിബഷണഃ॥ 

മുന പറത്ഞെ മരുന്നുകളുടെ സ്ഥാനാത്ത മയില്പീലി ചേ 

ക്രൊം. മയില്പിലിയും പൊനാരിതാരലും ചന്ദനവും അകി. 
ലും കടടകുംകൂട്ടി പൊടിച്ചു നെയ്യകൂട്ടി പുകയ്ക്കുക. ഈ പുകയും 
കുട്ടികളുടെ ഒുദ്ദേപതോപദ്രവശ മനമാകുന്നു. 
൫൪൦. ധാരയെ ദൊഷധീശ് ക്രെഷ്ഠാ മൂവ്യബ്രശ്മയാദികാസ്സ്റദാ ! 

രത്ഥാനിചശ്ുഭാന്ക്യബ് ജരാഗവിലാദികാന്പി! 
കറുക ബ്രഹ്മിമുതലായ ഓഷധങ്ങകകെയും പത്മരാഗം ഇന്ദ്ര 

നീലം മുതലായ രതാങ്ങക്കെയും ബാലനെക്കൊണ്ടെ എല്ലാസമ 
യവും ധരിപ്പിക്കെണം. 
൭൭. മുദ്ധ് നാലാഗ്രിപയാദൊദ്യാംതെഷയചാസകലെഷ്ച | 

രക്ഷോനിബഫഹണീിമെകാംവചാംവാധാരയെത്സദാ ! 
ശിരസ്സിലും കഴുത്തിലും കൈകളിലും പ്രത്യേക മായിട്ടൊ ഇയ 

മുന്നു സ്ഥാനങ്ങളിലുംകൂടിയിട്ടൊ മുന്പറഞ്ഞ ഓാഷധങ്ങളെ 
യും രത്ങ്ങമെയും ധരിപ്പിക്കുക. ഇതുകളുടെ സ്ഥാനത്ത വയ 
ന്വിന്െറ കഷണം ധരിപ്പിച്ചാലും മത. 

നം 

ി 



പ്രഥമ ദധ്യായഃ ഷ് 

൭൫൬. വചയാ ബാലകസ്യായുവൃദ്ധതെധായുമ
ാണയാ ! 

മെധാ തിശ്ചസ്വാസ്ഥ്യഞ്ചസവ്യദാഭവതിയ്രൂവം ൮ 
വയമ്പ രി ബാലന്െറ ആയുസ്സം ധാരണാശക്തി! 

യും ലാമ്മയും വഭ്ധിക്കും. എല്ലായ്യോഴം ദേഹത്തിനു സ്പസ്ഥത 

൭ ണ്ടരാകയും ചെയ്യും. 

൫൭. കുലേചിതവിധാനേനകയ്യാന്നാമാദിശാസ്രുതഃ | 
പിഹിതൊല്ലംഘനെ ദൈവദ്ദോഷകോപൊഭവെദ്യത 

അതാതു ജാതിക്കാക്കു ള്ള മയ്യാദയെ അനുസരിച്ച ചെരിടുകു 

മുതലായ കമ്മത്ങകെ അതാതുകാലങ്ങളില് ച്ചെയ്തുയും വെണം. 

ഇത വൈദ്യന് ലിധിക്കെണ്ടതല്ലെന്ന വിചാരിക്കലെണ്ട. വി 

ധിച്ചു കമ്മങ്ങളെലംഘിച്ചാല് ദെയ്കുകൊപം ഹഫെതുവായിട്ട 
ദോഷകോപ്ം ഉ.ണ്ടാകുന്നതാകയാരല് വൈദ്യ വിധിപ്പ്ാനു 
അധികാരമുണ്ട. 
൭. പ്യാധയൊയദിതസ്യയസ്യഃപക്ഷാദവ്യാഗ് ജ്വരാദയര് 

കവ്വീതക്ഷീരപ്പത്തിത്വത്തേസ്യമാതുശ്ചികിത്സിതം ! 
മരുപക്ഷം കഴിയുംമുമ്പെ കുട്ടികഠാക്ക പനിമുതലായ രോശ 

ങ്ങ ഉണ്ടായാല് അവയ്ക്കു ഉപജീവനം മുലപ്പാലമാത്രമാകകൊൌ 

ണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതല്ലാതെ കുട്ടികഠംക്ക ചികിത്സി 
ക്കുകയും വേണ്ട അമ്മയ്ക്കു ചികിത്സിക്കുന്ത ജപരാദിചികിത്സ 
യില്പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നതല്പാതെ ഇലി 
ടെ പറയേണ്ട ആവിശ്യം വിശേഷിച്ചില്ല. 

൭൯. ഉല്ക്കടെഷ തുരോഗേഷയതേഷാംയെഷെതവഖൊമതാ 
ദോഷാനിപായ്യാലൈദ്യേനകോപോദ്ദെകാദിതിതരെ ലം 

ആശുകാരിക ളായി പ്രബലങ്ങളായിരിക്കന രോഗങ്ങം 
സംഭവിച്ചാല് ബാലന് ക്ഷീര മാത്രേോപജീവനനായാലും അമ്മ 
യ്ത ചികിത്സിച്ചാല്പോര ആവക രോഗങ്ങാംക്ക കാര 
ണമായ വാതപിത്തകഷഫങ്ങോ അധികമായി കോപി.കാത്ത 
വിധത്തില് ബാലനും ചികിത്സവേണമെന്നു ചിലരുടെ പ 
൧൭൮൦. | 

൩൬൦. ഭിന്നെഷ്വപിപികാരേഷ്യ, ഫേതുമെഖാവലോകയന് |! 
തസ്തൃതസ്യശമംകുയ്യാന്നതുപ്യാധിപചിപയ്യുയം! 

രോഗങ്ങഠാ പലതായാലും അതുകളെ ചിന്തിക്കാതെ ദോഷ 
കോപത്തെ മാത്രം പരിക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ അതിശ ശമനങ്ങളായ 
ഓഷയധങ്ങളെ പ്രവൃത്തിക്കണം. ശോധനമായ പ്രവൃത്തിയെ 
യും ്യ്യാധി ലിപയ്യൂയമായ പ്രവ്ൃത്തിയെഴും പക്ഷാതിതനല്ലര 



൧൨. ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

തെ ചെയ്തയുമരുത. (പക്ഷാതീതന് പതിനഞ്ചദിചസം കഴി 
ഞ്ഞവ൯) 

൬൧. തസ്യലീയൂമസൌസൊ ഡംസ്യാല്പക്ഷാല്പ്രാഗലനായ 
ല്! സഫ്െെതമാത്രയാലഘ്യാപ്രായൊഫേതുവിപയ്യുയം!! 

ല്യാധി വിപയ്യുയ മായ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന ലമാഷധങ്ങതു 
ടെ വിയ്യുത്തെ സഫിപ്പാന് പതിനഞ്ച ദിപസമെങ്കിലും കഴി 
യാത്ത കുട്ടികറംക്ക ശക്തിയുണ്ടാകയുമില്ല ഫേതുവിപയ്യുയമായ 
ചികിത്സയ്ക്കു പേണ്ടുനന രഓഷധങ്ങളുടെ ലഘുവായ മാത്രകൊ 
ണ്ടുള്ള പ്രയോഗത്തെ ബാലനായാലും സഘിക്കയും ചെയ്യുമെ 
നാത്ഥം എന്നാല് ഒ്വരത്തിങ്കല് മുത്തെങ്ങയും പപ്പുടകവും വ്യാ 
ധിപിപയുയംതന്നെ. എന്നാലും അതുകളൂടെ പിയ്യും ബാലനും 
സഫിക്കാരുന്നതാകുന്നു. കസ്തൂരി വായു ശമനമാകകൊണ്ടു ഫേ 
തു പിപയ്യുയങ്ങളില് ചേരുന്നതായാലും അതിന്െറ പവീയ്യം 
ബാലന സഘി പ്പാന് ഭാരമുള്ളതു മാകുന്നു. ആയതുകൊണ്ട രം 
പറഞ്ഞത മിക്കതും ഇങ്ങിനെ എന്ന മാത്രം ധരിക്കേണ്ടതാകു 
ന്നു. അതിനെ ഗ്രഫിപ്പിപ്പാനായിക്കൊണ്ടെ ഇവിടെ പ്രായഃഎ 
നനപദം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
൬൨. സിന്ദുചാരാക്കരാഗാബ്ദരാസ്താദാരുപുനന്ധലഖൈഃ | 

സംഭ്ര കഷത്ര്യംശസ്വഥൈഃകഷായ $പപനെഫിതട$ ॥ 
വായുകോപംകാരണമായ രോഗങ്ങളില് കരുനൊച്ചിലവേരം 

അക്ലാരിതേങ്ങ. മുത്ത്ങക്കിഴങ്ങ, അരത്ത, ദേവതാരം. തമിഴാ 
മലേര ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു സേധിപ്പിക്ക. കഷായത്തി 
൩ മരുന്നുകള്ൊക്കക്ള ടി ഒരു കഴഞ്ച മത. 
൬൩. ദുരാലഭാവ്ൃഷാംഭോദഫഹിമാംഭസ്റസ്സെപ്യപപ്പുടൈഃ 

പിത്തെദ്രേഷ്ടണിപിശ്വൊഗ്രാധാന്യഭൂനിംബപപ്പുടൈഃ ॥ 
പിത്തകാരണമായി ഉ ണ്ടാകുന രോഗങ്ങളില് കൊടിത്തുല 

വേര. ആടലോകത്തി൯വേര. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇരുലേലി, രാ 
മച്ചും ചന്ദനം, പപ്പുടം, ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച സെലി 
പ്പിക്ക (കഴഞ്ച മുന്പരഞ്ഞപ്രകാരം) കഫകാരണമായി ഉ. 
ണ്ഭാകുനാ രോഗങ്ങളില് ചുക്ക വയമ്പ, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മ 
ല്തൊലി; കൊത്തമ്പാലയരി; പപ്പുടം ഇവകൊണ്ടകഷായം 
വച്ചു സേവിപ്പിക്ക. (കഴഞ്ച മുന്പറഞ്ഞവ്രകാരം) 

൬൪൦. ജീരക സ്ൃപരാഗെണസിതയാമധുനാപിച | 
ക്രമേണയുക്താഭപാതല്യാസ്ലെവാതാദിഹരാസ്രൂയഃ ! 

വാതാദി ദോഷഹരങ്ങളുറുയ മുന്പറഞ്ഞ കഷായഞങ്ചങഠാക്കു 



ക്ക 

| 
ല് കമെണ ജീരകം വറുത്തപൊടിച്ചതും പഞ്ചസാരയും തേനും 

ൂ മെപ്പൊടി ചെത്തുകൊഠംക. 
൬൫. പലദ്വാദശഭാഗെനകഷായപരികല്ലനെ 1! 

കുഡുംബെനമിതംതോയ മിത്യെവാസിതജഇച്ഛുതി ॥ 
ഒരു പലത്തിനെറ പന്ത്രണ്ടില് ഒരു ഭാഗമായ ഒരു കഴഞ്ചമ 

രനും കൊണ്ട കഷായം വഖെക്കുമ്പോഠം അഴിപന നാഴി വെള്ള 
 ത്തിര ലെക്കെണമെന ധാന്പന്തരിയുടെ സഖിയായ ആ 
സിതമഫഷിയുടെ മതമാകുന്നു. 
൬൬.കിഞ്ചാസ്യഷോഡശാംശഞ്ചകഷായ ംപരിശെഷയെല് ! 

പാനഞ്ചബഫഹുഭിവ്യാരൈദ്ദാനംശംഖമുഖെനച 
_ അത്രയുമല്ല നാഴിചെള്ളത്തിന്െഠ പതിനാറില് കരു ഭാഗം 
കുറുക്കി ശേഷിപ്പിക്കെണം (മഴക്കാകുമ്പോഠം പിഴിഞ്ഞരിച്ച കു 
വുക്കി ആഴക്കില്പകുതി തആക്കേണമെഗത്ഥം) ആയതപല 
 പ്രാവശ്യമായിട്ടല്ലാതെ കൊട്ട ദകയും അരുത. ശംഖില് പപ 
കന ശംഖിന്െറ അഗ്രംകൊണ്ട കുട്ടിയുടെ വായില് ഒഴി 
കൊടുക്കുകയും വെണം ഇത ഒക്കയും അസിതമഫഷിയുടെ മ 

 തമാകുന്നു. 

൬൭. ദ്രെഷ്ടണാസ്രൊതസാംരൊധെബലാജ ലദകന്ദയൊഃ ! 
സതിന്ത്രിണിദള സിരാരാസ്തയൊഴ്ശുക്ഷ ണരെണുനാ ! 

൬൮. സ്തന്യയുക്തൌനസന്ദദ്ധ്യാരപിചുംതസൃതുമുഭ്ഥനി ! 
രസെനശിഗ്രരപത്രാണായദ്വാലില്വദലസ്യഖാ ॥ 

കഫംകൊണ്ടെ മുക്കുമുതലായ ദ്വാരങ്ങറഠാക്ക അടവ കണ്ടാല് 
 കുറുന്തോട്ടിചേര, മുത്തങ്ങകിഴങ്ങ, പുളിഞരമ്പ, അരത്ത ഇവ 
ക0ം പൊടിച്ച ശീചപ്പയൊടി ഇട്ട ആപൊടി മുലപ്പാലില് കഴ 
ച്ചു രരുശിലയില് തേച്ച ആയത ബാലന്െറ മുദ്ധാവില് ഇട്ട 
ക. മുരിങ്ങത്തളിര പിഴിഞ്ഞ നീരിലും കൂതുത്തില പിഴിഞ്ഞ 
നീരിലും ചേത്ത മേല്പ്രകാരമിടുകയു മാം. പു 
൬൯. മലബന്ധെഭയാംപിഷ്ടവാശൃതശീതെനവലാരിണാ ! 

ചൂ ചുകെതെനസല്ലിചഐപാഠതുംവൈദ്യഃപ്രദാപയെല്॥ 
മലംപൊവായ്ക്കില് കാച്ചിത്തണുത്ത വെള്ളത്തില് കടുക്കആ 

ച്ച മുലക്കണ്ണിന്മെല് തേച്ച മുല കുടിപ്പിക്കുക. 

൭. അഥവലൈരണ്ഡതെലെനദദ്യാദ്വാസുന്യസംയുതം ! 
ദ്രാക്ഷാകഷായം സിതയാധാത്രീകൂര് ണ്മഥാപിഖാ ॥ 

ആവണക്കെണ്ണ മുലക്കണ്ണുകളില് തെച്ച മുല കൊടുക്കുക 
യൊ മുന്തിഴിങ്ങാക്കഷുയം മുലപ്പാലു ചെത്ത പഞ്ച സാരയുമിട്ടു 

[നി 

ല് പ്രഥമാദ്ധ്യായഃ പഫ൩.. 
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ര് 
ര് ആരോഗ്ൃകല്ലദ്രമെ ഞ്ചാലചികിത്സായാം 7: 

കൊടുക്കുകയൊ നെല്ലിക്ക പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേത്ത കൌ 
ടക്കുകയൊ ചെയ്തു എന്നാല് മലം ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ) 
൭൧. മലസ്രംസെതിമാത്രെതുമധുനാതിപിഷാരജഃ | റ 

മൃത്രരൊധെശ്വദംഷ്ട് റായാശ്ചയ ൪ഴ്ഞ്ചമധുസംയുതം & 
മലം അധികമായി ഇ മുകിപ്പോകില് അതിലിടയം പൊടി 

ചൂ തെന്ച്ചേത്ത കൊടുക്കുക. മുത്രത്തിന്ന തടവുകണ്ടാല് ഞമ 
രിഞ്ഞില പൊടിച്ചു തെൻ ചെത്ത കൊടുക്കുക. ലൻ 
൨൨. സ്നവേഷേതുടികൃഷ്ണുാലെല്ലാതലി സപത്രജം ! 

ശക്കരാമധുയുക്ത ഞ്ചരജ ഃകൊലരജൊപിവഖാ ! ഴം 
മുല കുടിക്കാതെ ഇരുന്നാല് ഏലത്തരി, തിപ്പലി, പിഴാലരി 

താലീസപത്രം ഇവപൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും തേനും ചേത്ത 
സേവിപ്പിക്ക. ഇപ്രകാരം ലന്തക്കുരുവിന്െറ പചൊടിയുമാം 
൭൫൪. ശി രൊരുജിമുഹുര്ല്ലിംചെല്ലലാടംസ്തന്യചപെഷിതൈടഃ 

മ്ലുഫതീപില്വകഷ്ടാബ്ദചന്ദനെന്ദ്രമദാംബുഭിഃ ॥ 
തലധഖെദന ഉണ്ടായാല് ചെറുവഴുതിനവേര. കൂകൂൃത്തിന്വവേ 

ര, കൊട്ടം. മുത്തങ്ങ, ചന്ദനം, കന്നാരം., ഇരുപേലി ഇവ മുല 
പ്യാലില് അരച്ച നെറഠിമേല് തേക്കുക. 
രെ". സ്റ്റാനാദിപ്രതിഷെദഞ്ചയഥാരൊഗംപവ്രകല്ലപയെല് ! 

തത്തദ്രൊഗെഷ്യയ ല് പത്ഥ്യമുദിതംതച്ചശിലയെല് ॥ ൽ 
അതാത രോഗങ്ങളെ അനുസരിച്ച സ്താനാദികളുടെ നിഷേ 

ധത്തെ ചെയ്കയും പത്ഥ്യങ്ങളായ തുകള്കെ ശീലിപ്പിക്കുകയും 
വെണം. 

൭൭. ഗുവ്ൃഭിഷ്യന്നിപിഷ്ടംഭിചിദാഹീനിലിപജ്ങയെല് | 
ഓഷധാനിതഥായ്മാനിയാവദഞ്മൃത്രയാത്യയഃ ! 

൭൬. അഥപാനിയമെനൈവപര്ഥ്യന്നാപത്ഥ്യമിഷ്യതെ | 

പയൊദഭേദേനരോഥ സ്യസദ്യ്യൊബാഹുല്യസംഭവാല് & 

൭൭. അമ്ജത്രയാപസാനാന്തൊനിയ മഭപ്രാഗുദീരിതഃ। 
സാമാന്പെനനിഷിദഭ്ധസ്യഖിശെഷപ്രതീഷെ ധതഃ ॥ 

ഗുരുവായും കുഫവ്ൃദ്ധിയെ ഉ.ണ്ടാക്കുനതായും ഭക്ഷിച്ചാല് 
കൂ. ദരത്തിങ്കല് സ്തംഭവയത്തെ ഉ. ണ്ടാക്കുനതായും ദീപനകാലത്തി 
കല് പിത്തൊഷ്ടാലിനെ ജ്വലിപ്പിച്ചു പയറില് കാളലുണ്ടാ 
ക്കന്നതായുമുള്ള പദാത്ഥങ്ങഠം ഏവക്കം അപത്ഥ്യമെനാ വിധി 
ച്ിട്ടുണ്ടല്ലൊ. അതുകഠം ബാലന്മാക്ക ഏററവും അപത്ഡ്യത്ങ 
കാകുന്നു. അപിടേയും വിശേഷിച്ചു മുന്നു വയസ്സ്രകഴിയെളേം &, 
ട്ടംതമ്മെ കൊടുക്കാതെ കുഴിച്ചുകൊഠാകയും വെണ്ട 



പ്രഥമാദ്ധ്യായ ി ൧൫ 

൮൮. അക്ഷ് ണൊന്ന് നംശശ്വല്സ്കനദ്വെഷൊനുപക്ര
മ ട 

ം പ്രതതംരൊദനഞ്ചസ്യാദൂുനപക്ഷസ്യമുത്യ
വെ! ി 

എല്ലാസമയവും കണ്ണുമിഴിക്കാതെ കിടക്കുക, പ്രതിലിധ 

ചെയ്താലും മുലകടിക്കാതെ കിടക്കുക ഇടപിടാതെ കരയുക 

 സ്നിച കണ്ടാല്പേതിഈഞ്ച ദിപസം കഴിയാതെ ഉ.ള്ളകുട്ടിയാ 

കില് ആ കുട്ടി മരിക്കുമെന്ന വിചാരിക്കണം. 

ഒ൭൭െ. മലമൃത്രവിബന്ധശ്ചസന്ദ, ഷ്ടൊനിഷ പ്രതിക്രിയഃ। 

പഡ്വരശ്ചധൃദ്ധ് സാദൃശഃസയ്ലെഷാമപിമുത്യലെ 

 മലമുത്രങ്ങഠാക്ക മഷധങ്ങം കൊണ്ട തീത്താല് തീിരാതെയു 

കള ബന്ധവും കരയുനാ സമയം കഴുകിനന്െറ ഒച്ചുപോലെയുള്ള 

ഒച്ച പ്യഠപ്പെടുകയും കൂടികണ്ടാല് എല്ലാ ബാലന്മാരും ഉടനെ 

 മരിക്കുമെന്നറിക. 

_ പു൦.ആസ്സെനുബന്ധിലൈവര്ണ്ണ്ണ ചമക്ഷ് ണൊരന്തന്ധിമജ്ജ 

നം ഉ. വിഷ രുഭിരംഗാനാംപ്രചിതൈടഃപരിസപ്പുണം! 

൮൧.ഫനനാദിചയിബ്ലയ, ദ്യരൊദനംസാസ്റരയാദൂശാ! 
ടു വാമയെതരയാവാസ്ൂസിരാദന്തൂരഗഭയാ॥ 

൨൨: രദതസ്സ്വരസംരൊധൊധാത്രാക്ഷെപൊടഭയാദിച! 

സവ്യാംഗെലൊഫഹിതച്ചായാദൊ ഃപാദതലനിലിമാ! 

൮൩. ഫാലെനീലസിരാശൊണവിന്ദുമണ്ഡലദശനം! 
_  സ്വസ്ഥസ്യമുത്യലെകസ്മാച്ഛിശൊരെതാനിഭൂരിശഃ॥ 

സ്ഥായിയായി കാണുന്ന മുഖത്തിനന്െറ നിഠമാററം. അക 
 ത്തെക്ക കങ്കെളുടെ വലിച്ചില്, സവ്വാംഗം എച്ചില് പുണ്ണൂനിഠ 
6 യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു; അടികൊണ്ടെ കരയുസതൂപോലെ കരയുക 
_ ഒരുകണ്ണ്ണില് രക്തവര്ണ്ണുമായ ഞരനുക ംപൊക്കികാങ്കെയും 

) കണ്ണൂനിാ വാലുകയും ചെയ്തു, കരയുന്നസമയം മലച്ചപൊങത്ങാ 
ഗ്ലൂ, ഭയം ഫേതുപായിട്ട എസപോലെ കൂടക്കൂടെ ഞെട്ടിത്തെ 
രിക്കുക, സവ്വാംഗപലുംചൊകുപ്പുകറങ്കെ. ഉ. ളംകയ്യിലുംഉ ള്ളംകാ 
ലിലും കറപ്പുകാങ്ടം., നെററിമേല് കറുത്തഞന്മുകളും വട്ട 
ത്തില് രക്തവര്ജ്ണ്ണുമായ ചില പുള്ളികളുംകാഞമെം ഈ വക ല 

 ക്ഷണങ്ങളില് മുന്നിലധികം ഒന്നിച്ചു ഫേതുകൂടാതെ കണ്ടാല് 
സ്വസ്ഥനായാലും ആബാലന് മരിക്കുമെനറിക. 

. പത്. സവ്യാണിചബലിഷ്ടസ്യശസേന്ത്യ ല്ലത്തിമന്തികാര। 
എഷു സന്ദ, ശ്യമാനേഷ്യലൈദൃസ്ത്വവഫിതൊ ഭവേല്! 

| മെല്പഠഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നു കണ്ടാല് 
ബലവാനായിഴിക്കുനാ ഒരുപ്യാധി ഉടനെ കാണുമെന്ധറിഞ്ഞു 



൧൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

വൈദ്യന് ആ പ്യാധികണ്ടാലുടനെ ചികിത്സിപ്പാനായിക്കൊ 
ണ്ട ലരുങ്ങിയിരിക്കയും പേണം. 

൮൫. സിദ്ധൈരൈഖൌഷധൈമ്മന്ത്ൈസ്തസ്യത സ്യപ്രതിക്രി 
യാം! യഥാകാഠല യേഥാദേശംകുര്വ്വാണൌനാവരാദ്ധയതി॥ 

സിദ്ധങ്ങളുയ ലഓഷധങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും സിദ്ധമന്ത്രങ്ങളെ 
ക്കൊണ്ടും അതാതുരോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയെ ദെശകാലവല 

സ്ഥയെ അറിഞ്ഞപ്രവൃത്തിക്കുന്ന വൈദ്യന് അപരാധിയാകു 

യും ഇല്ല. 
ഇതി പാശദ്ദാാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥ പണ്ഡിതപാര 

ശവെന്ദ്രകൃതാ വാരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെബാലചികിത്സായാംപ്രഥമ 
സ്തുബകൊനാമ പ്രഥ മാദ്ധ്യായഃ 

ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാല ചികിത്സായാം 
ദ്വിതീയാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭഃ 

ക്കാം 

൧. പക്ഷാതിതസ്യസനസ്ധ്യായാംകര്വ്വിതാസ്യബലിക്രിയാം। 
ഷൊഡശാഹാല് സ മാര ഭ്യപ്രത്യഹംശാസ്റച്ചൊദിതാം! 

പതിനഞ്ച ദിചസം കഴിഞ്ഞാല് ആ ബാലാ പതിനാറാം 
ദിവസംമുതല് സന്ധ്യാകാലങ്ങളില് ശാസ്രരത്താല് വിധിക്കു 
പ്പെട്ടബലികമ്മത്തെ നിത്യമായി ചെയ്തു. 

൨. ജാതമാത്ര സ്യയച്ച്യൊക്തംതത്തദ്രോഗപ്രശാന്തയെ! 
 തത്സവ്യംയൊജയെദത്രകിന്തുമാത്രാതുഭിദ്യതെ॥ 

ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തില് ജാതമാത്രന്ന അതാതരോഗങ്ങളെക്കു 
റിച്ച പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചികിത്സകഠം പക്ഷതിതനായ ബാല 

ന്നും ചെയ്തുകൊഠാക. മാത്രാഭേദം വരുത്തിക്കൊഠാകയും വേ 
ണം. ല് 

൩. ക്വാഥദ്രപ്യസ്യമാത്രംതുദ്വിഗുണാസ്യപ്രകിത്തിത। 
തൊയസ്യപ്രാഗ്വദെവെതിസംപ്രദായഖിദോപിടുഃ॥ 

കഷ്ധായത്തിന്നു ഒ മരുന രണ്ടു കഴഞ്ച വേണമെന്നും ലെ 

ളം നാഴിതനെ മതിയെന്നും പൃവ്യവൈദ്യന്മാരുടെ പക്ഷമാകു 
ന്നു. കഷായം ആഴക്കില് പകുതിതനെ മത. 

ര്. സ്തന്്യദോഷെഡഷയ, സത്വ സ്യപ്രായ ശൊപ്യാധിസംഭവഃ! 

ജാതമാത്ര സ്യദോഷാണാംപ്രചയായൈഖകെലലം! 



ന 

ദ്വിതിയാദ്ധ്യായഃ ൧൭ 

മുലപ്പാലിന ദോഷ മുണ്ടായിരനാല് ആയത നിത്യ മായിക 

ടടിച്ചാലും ജാത മാത്രനദോഷങ്ങളുടെ പദ്ധനയ്ക്കപ്പാതെആയത 

കഠാരണമാകയുമില്ല. ജാതമാത്രനായവന് ദുഷിച്ചമുലപ്പാലു കു 

ട്രിക്കിൽ അത ഹേതുലായിട്ട് ദോഷങ്ങഠാ വദ്ധിച്ചു പക്ഷാതിത 

നാകു സമയത്തിങ്കല് രോഗങ്ങളെ ഉത്ഭലിപ്പിക്കും. 

൫൭. അതഃപ്രാഗേവലൈദ്ദെനസ്തമ്ദാഷ ഃപരിക്ഷ്യതാം | 
ക്ഷാടനാല്പഗ്നപങ്ക രതാ വാംലതം ॥ 

അത ഹേതുപായിട്ട ജാതമാത്രനായിരിക്കുമ്പോഠാതന്നെമാ 

താലിനെറ മുലപ്പാലിന്ന ദോഷമുണ്ടൊയെനാ പരീക്ഷിച്ച കൂ 
_ ണ്രായിരുന്നാല് ആയത തീക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചജിയില്ചപിട്ടി! 
ചളി കാലിമ്മെലാക്കി കഴു കുനതിനേക്കാഠംമുമ്വെതനകെ അതി 

നെ തൊടാതെ ട്ടരത്തുടെ പോകുന്നത നല്പതാകുന്നു, 

൬. അധഥൈവമപിതനവ്യംനചികിത്സിതുമഹതി ! 
അസ് പുടത്വെഴദോഷാണാമിതിച്ചുവ്ൃയമുദാസിതം 

മു൯പറഞ്ഞപ്രകാരമായിരിക്കലും പുതുതായ മുലപ്പാലിന്ന 

അല്ലം ദോഷമുണ്ടായാലും ആയത ചികിത്സിച്ച ശമിപ്പിപ്പാന് 
സാഭ്ധ്യമല്പ. എനത്തുകൊണ്ണ്ടെനാല് ദോഷങ്ങളുടെ ആസ്പഫുടത 

ഫെതുവായിട്ട അപ്പോഠം പരിക്ഷിച്ചഠിചാള്പ്രയാസമാകനു 
എന്ന പിചാരിച്ച ആ പ്രപ്പത്തിയെ അപ്പോം പറയേണ്ടതി 
ലേക്ക ഉ ദാസിനതയെ ചെയ്തു എനാ അറിഞ്ഞുകൊഠാകയുംലേ 
ണം. 

൭. അതൊത്രതല്ലരിക്ഷാതുപ്രതൃദ്വീക്ഷ്യപിധിയതെ ! 
ലക്ഷണാ ന്പിചദോഷാണാംയക്ഷ്യന്തെചസമാസത॥ 

അതഫേതുവയിട്ട ഇവിടെ സ്തന്യപരിക്ഷയും സ്തത്യദോഷ 
ത്തിനന കാരണമായ വാതാദിദോഷങ്ങകെ അറിലാ൯തക്കതാ 
യ ലക്ഷണങ്ങക്കെയും ഇതിനുതാഴെ പറയുന്നു. 

൮. യാത്യയക്യംസ്തൃന്യമംഭൊഭിശ്ശൂ ദ്ധംതദ്വാതഭൂഷിതം | 
ന. അംഭസ്യൽപ്പ, തമാതിഷ്ടെല്കഷായ ഫേനസംയുയതം ॥ 

ശുദ്ധമായരിക്കുന്ന മുലപ്പുലശുദ്ധജലത്തിലൊഴിച്ചാല് ആ 
തൊട നല്ലപടഴ്ല്നും ചേരും. വാതംകൊണ്ട ദുഷിച്ചാല് വെള്ള 

 ത്തിലൊഴിച്ചാല് പൊങ്ങിനില്ക്കും. ചമപ്രുരസത്തോടുകൂടിയി 
രിക്കയും നുരയൊടുകൂടിയിരിക്കയും ചെയും. 
൯. ലിത്തെനപീതരെഖാഡ്യയമുഷ്ണുംകട്വു സംയുതം 

നിമജ്ജതികഫാല് സാന്ദ്രഖിച്കിലംലപണാന്േിതം ി॥ 
പിത്തംകൊണ്ടെ ദുഷിച്ചാല് വെള്ളത്തി ലൊഴിക്കുമ്പോഠം മ 

൩. 96 



൧൮ ആരോഗ്യക ല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ഞ്ഞ നിഠത്തില് ചില രേഖകഠം കാണും. എരു, പുളി ഈരണ്ടു 
രസത്തോടുകൂടിയിരിക്കും ചുടുമുണ്ടാകും. കഫംകൊണ്ട ദുഷി 
ചൂ0ല് വെള്ളത്തിലൊഴിക്കുമ്പോഠം താഴ്ചം കൊഴപ്പം ഇഴുക്കവും 
൭ ങ്ടായിരിക്കും ഉ പ്രരസത്തോടടം കൂടിയിരിക്കും. 
൧൦. ദ്വാഭ്യാംത്രിഭിര്ദ്വയൊരല്ലിംഗംത്രയാണാഞ്ചരദാവഫേ 

ല് | യഥാസ്വലിംഗംകു യ്യാച്ചനിപിതന്തല്ഗദാഞ്ചരിശോ?! 
രണ്ടുദോഷങ്ങഠാകൊണ്ടെ ദുഷിച്ചാല് രണ്ടുദോക്ഷങ്ങളുടെയും 

മുന്നു ദോഷങ്ങഠം കൊണ്ടു ദുഷിച്ചാല് മുന്നു ദോഷങ്ങളുടെയും 
ലക്ഷണങ്ങഠം കഠണാം ആ പാലു കുടിച്ചാല് അതാതുദോഷങ്ങ 
മെക്കൊണ്ടെ കുട്ടികഠാക്കു വ്യാധികഠം ൭ ണ്ടാകും. 
൧൧. എവംവടിക്ഷൃസ്തന്യസ്യദൊഷന്നിശ്ചിതയസ്പക്ഷ്മയാ ! 

ഭിഷശ്യ,ശാത്രകവീതമാതുസ്തസ്യചികിത്സിതം ॥ 
ഇപ്രകാരം മുലപ്പാലിന്െഠ ദോഷത്തെ സ്തക്ഷ്യമായി പരീ 

ക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ അത ശമിപ്പാന് ഉള്ള ചികിത്സകഠം മാതാലിനാ 
ചെയ്ത്യുംവേണം. 

൧൨. അഥചാസ് ഫു, ടദോഷെപികയ്യാത്തദ്ദൊഷശംകയാ 
അദുഷ്ടത്വെതുനൈഷ്ണുല്യമസ്തഫഠനിനാചെയതാ! 

മുലപ്പാലിന്െറ ദോഷങ്ങം പരീക്ഷിച്ചഠിപചാന്തമവെണ്ണം 
വൃക്തമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ദോഷങ്ങളെ ശങ്ഭിച്ച അതുകഠം 
ശമിക്കത്തക്കതായ സാമാന്യ ചികിത്സയെ ചെയ്യുനത ഏറാ 
വും നല്ലതാകുന്നു. മുലപ്പാലിന £ദാഷമില്ലാത്തപ്പ്ോഠാ ഉണ്ടാ 
യ ശങ്കയാകില് ആ ചികിത്സാ നിഷ്ക്ുലമായി എന്നല്ലാതെലേ 
റെ ഒരു ഭോഷവും ഇല്ലല്ലൊ. 

മുലപ്പാല്പരിക്ഷയുടെ കാലനിയമം 

൧൩. സകൃദ്വിവ്യാപഴിക്ഷൈഷാപക്ഷസ്പ തുവിധിയതാം !" 
പിതെദുഷ്ഷെ പുനസ്തന്യെശിശൊരപിചികിത്സിതം॥ 

ലരുപക്ഷത്തിങകകല് ഒരു പ്രാവശ്യമൊ രണ്ടുപ്രാപശ്യമൊ മുല 
പ്യാല് പരിക്ഷിച്ചറികയും വേണം, ദുഷ്ടമായ മുലപ്പാല അകു 
ത്തുപെട്ടാല് കുട്ടികഠംക്ക ചികിത്സിക്കണം. 

ദുഷ്ടമായ മുലപ്പാല കുടിച്ചാല് ചികിത്സിക്കേണ്ട 
കാലനിയമം, 

ഫര് സഭ്ൃഎവലപ്രകല്വിതപ്രാഗ്രപേഷ്പെലസത്സു വാ ] 
വ്യക്ത ലിംഗെഷുചാശക്താലാത്തബസ്ധുഭിരത്ഥിതഃ ാ 

ദുഷ്ടമായ മുലപ്പാല കുടിച്ചു എയ്മറിഞ്ഞാല് ഉ.ടനെയൊ ആ 



ന് 

ദ്വിത്യാദ്ധ്യായ $. ൧൯ 

യതഅറിയായ്ക്കില് അതാതുരോഗങ്ങളുടെഷ്വൃത്ൂപങ്ങഥാ കാണു 

മ്പോഠാതനെയൊ അന്നും കഴിയാതെവപരികില്രോഗങ്ങഠാ വൃ 

ക്തങ്ങളായതിന്െറ ശേഷമോ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അ 

പേക്ഷവ്രകാരം വൈദ്യന് പ്രതിചിധിയെചെയ്കത്കയും ചേണം. 

(മുലപ്പ്ാലുദുഷിച്ചാല് ചെയ്യെണ്ടതു 
൧൫. പില്വസ്യമൂലംനിഷ്റി സ്യശൃതശീതെനലാരിണാ! 

വിധെയസ്മനയൊര്ല്ലെപസ്തന്യദോഷ പ്രശാന്തയെ॥ 

കൂളത്തിന്ലേര, കാച്ചിത്തണുത്തധെള്ളത്തില് സ്സരപ്പു മുല 

മേല് എല്ലാടവും തേക്കുക. 
൧൭. ബലാകഷായെനിഷ്റിഷ്യരാസ്താമമധുകശാരിബാഃ। 

പ്രലിംപെദ്വാസ്തനൌദാരുശതാഫപാ ധാന്യകാനിചാ൯ 

കുുന്തോട്ടിക്കഷായത്തില് അരത്ത, ഇരട്ടിമധുഠം. നന്നാറി 

 ക്കിഴങ്ങ ഇവകഠാ അരച്ച മേല്പ്രകാരം തേക്കുക. കുറുന്തോട്ടി 
 ക്കഷായത്തില് തന്നെദേവതാരം., ശതകുപ്പുകൊത്തേമ്പാലയരി 

ഇതുകളുരച്ചു മേല്പ്രകാരം തേക്കുക. 

൧൭. സവ്യദോഷഫരാലെപാസ്രൂയഎതെപ്രുകിത്തിതാഃ ! ദ്വി 
രഹെൊധാരണന്തെഷാംയാമാഭദ്ധനാപിശോഷയേല്യ 

മേല്പറഞ്ഞ ലേപനകങ്ങഠാ സവ്ൃദോഷഫരങ്ങളാകുന്നു ഇരു 
ത്രെ സാമാന്യചികിത്സാ എന്നമുമ്വെപറഞ്ഞത് .രണ്ടുചോരവും 

ഇഴ9ലേപനം ചെയ്ത മുന്നെമുക്കാല്നാഴിക ഇരിക്കണം. മരുന്ഥ 
മുലമേല് ഇരുന ഉ ണങ്ങാതെ മാഠിമാവിതേക്കണംമുന്നെമുക്കാ 

അ നാഴികകഴിഞ്ഞാല് മുലകഴുകിതോത്തികൊട്ടക്കുക. 

(വാതംകൊണ്ടു മുലപ്പാലദുഷിച്ചാല്) 

൧൮. ബലാമധുകജിപന്തീരാസ്താവിശ്വസുരദ്ൂമൈട। 

സഫിതൈസ്സുപ്യപര്ണ്ണ്റീ ഭ്യാംപടുശൌണ്ഡിരജൊന്വിതം॥ 

൧൯. വാതെനരൊപഫതസ്തന്യാപിബതു ക്വഥിതംജലം ! 
പഞ്ചമുലവരീിദാരുഖിദാഴിഭിര ഥാപിലാ॥! 

കുറുന്തോട്ടിചേര.എരട്ടിമധുരം.അടപതിയന്കിഴങ്ങഅരത്ത 

കൂതുത്തി൯ വെര. ദേവതാരം, കാട്ടഴുസിന്പലേര കാട്ടപയ ററി 
ന൯വേര, ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു ഇനത്തു ംതിപ്പുലിലുംപൊ 

ടിച്ച മേപ്പയൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്കുക. അല്ലായെങ്കില് കമി 
ഴി൯വേര, കൂളുത്തിന്വേര. പപ്പാതിരിഖേര, പലകപ്പയ്യാനി 
വേരമുഞ്ഞവേര, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ദേവതാരം മുതക്കിന്കി 
ഴങ്ങഇവ കൊണ്ടകഷായം വച്ചു മേല്പ്രകാരം മേപ്പയൊടി ചേ 
ത്ത സേപിപ്പിക്കു. 



൨൪൭ ആരോഗ്യക ല്പഭൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(പിത്തംകൊണ്ടു മുലപ്പാലദുഷിച്ചാല്?) 
൨൦. മുലൈസ്തു, ണാനാംപഞ്ചാനാംധാത്രീക്ഷീരിദ്ലലുയലൈഃ 
സിന്ദു വാരസുഗന്ധാഡ്ഡയൈസ്ഡിതാ സപ്പിവ്വിമിശ്രിതം!! 
൨൧. പിത്തെനയദ്വാജീലന്തീലരീമധുകചന്ദനൈഃ। 

ശാരിബാമലകൊശീരസാരണീദാരുസംയുതെഃ।! 
ദ്ദചെര, ആഠറുദഭചേര,അമപേര,കരിമ്പിന്ലേര. ചെന്നെ 

ലിന്വേര, നെല്ലിക്ക, നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി, കരിനൊച്ചി 
വേര; അരത്ത ഇവകൊണ്ടകഷായം വച്ച പഞ്ചസാരയും നെ 
യ്യൂമേപ്പൊടോിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക അല്ലായെങ്കില് അടപചതി 
യന്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങം ഇരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം. നനാ വ  ം റിക്കിഴങ്ങ, നെല്ലിക്ക, രാമച്ചം. പ്രസാരിണി,ദേഖതാരം ഇവ 
കൊണ്ട കഷായംവച്ച മേല്പ്രകാരം മേപ്പയൊടിചെത്ത സേവി 
പ്പിക്ക. (ചെന്നെല്പിന് ചെരിന൯ു പകരം വരിയെല്ലി൯ പേര 
കൂട്ടിവരുന്നു) 

(കഫംകൊണ്ട മുലപ്പാലദുഷിച്ചാല്) 
൨൨. ദ്രേഷ്ടണാപിചു മന്ദത്വഗ്വരാമഗധജന്മഭിഃ।! 

പടോലാമൂതവല്ലി ഭ്യാംസഫിതൈസ്സസിതാമധു॥॥ 
൨൩.യദ്വാവെല്പവചാധാത്രിഭൂനിം ബകട്ടകാന്വിതെഃ। 

അടിരുലിരാതാലസപത്രെസ്സകണകൈക്ശു തം॥ 
വെപ്പില് തൊലി, ത്രിഫല, തിപ്പുലി,പടൊലം. ചിഠഠമുത 

ഇവകൊണ്ടകഷായംവച്ചു തേനും പഞ്ചസാരയും മേപ്പ്യൊടി 
ചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്ക. അല്ലായെങ്കില് പിഴാലരി; ചയമ്പ, മനെ 
ല്ലിക്ക, പുത്തരിച്ചുണ്ടപേരമ്മല് തൊലി, കടുകരോഫണി.ശതാ 
വരിക്കിഴങ്ങ, കോവക്കിഴങ്ങ, താലീസപത്രം, ിപ്പലി ഇവ 
കൊണ്ട കഷായംവച്ച മേല്പ്രകാരം മേപ്പൊടിചേത്ത സേഖി 
പ്പിക്കു, 
൨ര:. സംസറഴ്റൊസന്നിപാതെചസ്വയമെവപ്രക ല്ലയെരു। 

അനയാബുദ്ധിമാ൯യുക്ത്യാകുണ്ണാദ്യമിതരച്ചയല്॥ 
രണ്ടുദോഷ ങ്ങളെ ക്കൊണ്ടൊമൂന്നുദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടൊ മു 

ലപ്പാലദുഷിച്ചാല് സേവിപ്പ്പിക്കേണ്ട കഷായങ്ങറം ബുദ്ധിമാ 
നായ വൈദ്യന് മെല്പറത്ഞ കഷായങ്ങളുടെ യുക്തിയെ 
നുസരിച്ച നിശ്ചയിക്കുകയും ലേണം ഇപ്രുകാരം പൊടിമുത 
ലായ ഓഷധങ്ങളെയുക്ത്യനുസാരെണ വിശ്ചയിച്ച പ്രവൃത്തി 
ശ്ദുകുയു മാം. 

൨.൭. അസംശുദ്ധസ്യപാനെനസ്തന്്യസൃപയ സശ്ശിശൊഃ! 



ചി 

[ 

നി 

1 

ദ്വിതീയാദ്ധ്യായഃ ൫.൭ 

വച്ചൊമുത്രവിബന്ധാന്തദ്ദാഹല്ലദ ച്യാദയൊഗദാഃ। 

൨൬. സാമാന്വയെനമഹാലൈദ്യൈഃപ്രൊക്താസ്തത്തുസനാഥ 

താം കാലകമ്മപിശേഷസ്യപ്രാപ്യകയ്യാജ്ങവരാദികാന! 
ദുഷ്ടമായ മുലപ്പാല് കുടിച്ചാല് അതുകൊണ്ട കുട്ടിക ംക്കസാ 

മാന്വേന മലബന്ധം മുത്രരോധം ഉ ഒളില്ചചടം, ഛദ്ദി മുതലായ 

രോഗങ്ങാം ഉണ്ടാകുമെന്ന ശാസ്രുങ്ങളില് പഠകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
അത്രയുമല്ല അതുതന്നെ കാലഭേദങ്ങളെയൂം അപത്ഥ്യങ്ങളായ 

പ്രപൃത്തികളുടെ ഭേദങ്ങളെയും സഹായമാക്കിപ്പിടിച്ച പനിമു 
തലായ അനേകരോഗകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

൨൭. അതസ്പംപായയെല് ബാലംയെനതല്പിതമങ്ജുസാ 
പചവ്വോക്താനെവവാതാദൌകഷായാ൯സ്വസ്വമാത്രയാ 

ദുഷിച്ച മുലപ്പാല് കുട്ടികഠം കുടിച്ചാല് മാതാലിന സെലി 
പ്യാ൯ ഇതിന്നുമുമ്വെ പറഞ്ഞ കഷായങ്ങഠം തനെ ലഘ്പായി 
അവരവക്ക വിധിക്കപ്പെട്ട മാത്രകൊണ്ട മരുനാ കണക്കാക്കി 
എടുത്ത അതിനെ അനുസരിച്ച പിധിച്ച വെള്ളത്തില് വച്ചു 
ക്രമപ്രകാരം മെപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേധിപ്പ്റിക്ക. 

൨൮. പ്രാശ്രം പെഷ്യജ്വരാദീനാംദൂൃശ്യമാനെഷ്യവാതതഃ ! 
വൈദ്യഭപ്രതിവിധിംകയ്യാദ്പക്ഷ്യതെതസ്ൃതുക്രമഃ! 

ജ്പരാദിരോഗങ്ങളുടെ പ്വൃത്രപങ്ങഠം കണ്ടാല് ഉടനെയൊ 
അതാതുരോഗക്ങഠം വൃക്ത ഞകായതിനന്െറ ശേഷമൊ വൈദ്യ 
ന് പ്രതിപിധികളെ ചെയ്യണം. അതുകളൂടെ ക്രമം ഇതിനുതാ 
ഒഴ പറയുന്നു. 

ജ്വരചികിത്സാ 

(൨൯. ജപരെ ഷുകടുകാച്ചുര്ണ്ണുംസ്തുന്യൈനസഫപായയെല് 
രജ പപ്പുടകാനാഞ്ചമുസ്ലാപപ്പുടയൊശ്വചവാ ॥ 

കടുകരോഫണി പൊടിച്ചു മുലപ്പാലില് സേവിപ്പിക്കുക വ 
പുടകം ക. ണക്കിപ്പൊടിച്ച മുലപ്പാലില് സെവിപ്പിക്കു. പപ്പുട 
കവും മുത്തങ്ങയുംകൂടി ഉ ണ.ടിപ്പ്യൊടിച്ചു മുലപ്പാലില് സേധഖി 
പ്പിക്ക. ംരം പ്രയോഗങ്ങഠം ബാലന്മാരുടെ എല്ലാ ജ്വരങ്ങ0ം 
9ഠ ന൬൩, 

൩൦. സ്റ്റശാസഫായാശൂ ൪ള്ട്ണുന്തുപയസാലോഡ്യപായയെല് 
മൂലംലവാപൌഷ്ണുരംപിഷ്കപാപാഠാംവാധാസ്യകാന്വിതാം 

തൊട്ടാവാടി ഉ ണക്കിപ്പൊടിച്ച പാലില് സേപിചിക്കു ൂ ൨൧ വ ൨ വൂ്ൂരമൂലം പാലിലരച്ചു സേവിപ്പിക്ക. പാടക്കിഴഞ്ങും കൊത്ത 



൨൨൩. ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

മ്പാലയരിയും സമം പാലിചരച്ചു സേവിപ്പിക്കു. 
൩൧.താലിസപത്രഭൂനിംബവചാവെല്ലപയൊമുചാം॥ 

സപപ്പുടാനാംചൂ ൪ണ്ണംവാമാക്ഷികെണസമന്വിതം! 
താലീസപത്രം, പുത്തിച്ചുണ്ടവേരിമ്മല്തൊലി, പയയമ്പം 

പിഴാലരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം പപ്പുടകം ഇല പൊടിച്ച തേനില് 
സേവിപ്പ്റിക്കു. 
൪൭.൨.. സവ്യജ്വരഫരായൊഗാസ്റ്റുല്വെമീപ്പദ്ധസമ്മതാ॥ 

എഭിരെവശമ ഃകായ്യൊജാതമാത്ര സ്യതുജ്വരെ 
൩൨.൩.പക്ഷാടൂ ദ്ധവഭവെതത്രുപ്രതിദൊഷൊതിതെനവാ ! 

അന്വേഷ്വപിചരൊഗെഷ്ടരിതിരെഷാനുരുദ്ധ്യതാച 
മേരുപറതഞ്ഞ പൊടികഠം ഒക്കയും എല്ലാ ജ്വരങ്ങഠാ.ം ശ 

മനകരങ്ങളാകുന്നു. പതിനഞ്ചദിവസത്തിലകം പനികണ്ടാല് 
മേല്പറഞ്ഞ പൊടികഠം കൊടുക്കുനതല്ലാതെ കഷായാദിക 
റാക്ക ആവശ്യമില്ല. പതിനഞ്ച ദിപസം കഴിഞ്ഞാലും പൊടി 
കഠഏറവവും നല്ലതാകുന്നു. കഷായാദികഠാക്ക വിരോധമില്ല. 
രേം ന്യ്യായം ഇതരരോഗങ്ങളിലും അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു, 

(പാതജ്വരത്തിയാ) 
൩൪. വാതജപരെതുഭൂനിം ബമുസ്ലാജീരക ധാന്യകാന് 
സഞ്ച ൪ണ്ണുപ്യരാസ്തയോചെതാ൯പായയേല്സ്തന്യലോജിതാന് 

പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല്തൊലി മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം, ജീരകം 
കൊത്തമ്പാലയരി. അരത്ത ഇവ പൊടിച്ച മുലപ്പാലില് സേ 
വിപ്പിക്കു. 

൩ ൫. അഥവാലെല്ലവധിശവാബ്ദശതാഫവാഹസ്തിപിപ്പുലി॥ 
കടു രൊഫണികൊപചെതാശ്ചൂ ണ്ണി കൃത്യപ്രയോജയെല്। 

അല്ലായെങ്കില് വിഴാലരി, ചുക്ക, മുത്തങ്ങ, ശതകപ്പു, അ 
ത്തിത്തിപ്പുലി, കടുകരോഫണി ജവ പൊടിച്ച മുലപ്പാലില് 

സേധിപ്പിക്കു 
ം (പിത്തജ്വരത്തിന) 

൩൬.പിത്തജപവരെവരിസെവ്ൃചന്ദനാബ്ദമധ്മുകജം॥ 
കടടകാപപ്പുടൊചെതംരജസ്തന്യെനപായയെല് ! 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, രാമച്ചം. ചന്ദനം. മുത്തുങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇ 
രിപ്പക്കാതല്, കടുകരോഫണ്ി, പപ്പുടം, ജവ പൊടിച്ച മുല. 
പ്യാലില് സെവിപ്പ്റിക്കു. 

൭.൭. യദപ്വായഷ്ട ച ഫേവയാഭീതമുസ്താസെലഖ്യൊല്പലാംബുഭിഃ 
സപപ്ലൂടൈഃകൃതംചൃര്ണ്ണുംസസിതന്തെനപ്പായയെര& ] 
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ി 

ദ്വിതീയാദ്ധ്യായഃ ൨.൨. 

അല്ലായെങ്കില് ഇരട്ടിമധുരം, ശതാപരിക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങ 

രാമച്ചം. ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങ, ഇരുലേലി പപ്പുടം ഇവ പൊ 
ടിച്ച പഞ്ചസാരകൂട്ടി മുലപ്പാലില് ചേത്ത സേധവിപ്പ്യിക്ക. 

(കുഫജ്വരത്തിനാ) 

൩.൮. കഫജ്വരെ വചാജാജീഷഡിഘാനകണാരജഃ। 
ശൃംഗിവെരര സസ്ത്ന്യയലുളിതംലെഹയെന്ൂഹുഃ॥ 

വയമ്പം അശാജി, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങെ തി 
ലി ഇപ പൊടിച്ച ഇഞ്ചിനീരും മുലപ്പാലും കൂട്ടി അതില് ചാ 
ലിച്ച പലവട്ടമായി സേഖലിപ്പിക്ക. 
൩ ൯.അഥപാജിീരകദ്വന്ദ്വവചാഭൂനിംബഹിംഗുഭി&। 
സനാഗരൈ കൃതംചൃര്ണ്ണുംലൈദ്യഃപ്രാഗ്വദ്വിലേഹയേത 

അല്ലായെങ്കില് ജീരകം. കരിഞ്ചീരകം. വയമ്പം പുത്തരി 
ലുണ്ടലേരുമ്മല്തൊലി, കായം, ചുക്ക ഇവ പൊടിച്ചു മെല് 
പ്രകാരം സേവിപ്പിക്കു. 

(വാതപിത്തജ്വരത്തിനാ) 

രഠ. ജ്വരെതുവാതപിത്തൊത്തെമുസ്ലാവുഷ്ടരമുലയൊഃ | 
സപപ്പുടകയൊശ്ചു, ൪ജ്ണുംനലനീതെനലെഫയെല് 

മുത്തെങ്ങ, പൃഷ്ടരമൂലം. പപ്പുടം ഇവ പൊടിച്ച വെണ്ണു 
നെയ്യില് ചാലിച്ച സെലിപ്പിക്ക. ജ്വരം ശമിക്കും. 

(വാതക ഫജ്പരത്തിനാ) 

൪൧. വാതദ്റ്രൊഷ്യൊത്തവെവ്യൊഷജിരകാംഭൊദജംരജഃ | 
കടുകാപപ്പുടൊപെതംദദ്യാജങിര്ണ്ണുഗുളാന്വിതം ॥ 

ചുക്ക മുളൂുക തിപ്പലി, ജിരകം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കടുകരോ 
ഹണി, പപ്പുടം ഇവ പൊടിച്ച പഴെശക്കരയില് സേവിപ്പിക്കു 
ര'൨. സ്തന്വയൌനസഹിതംവാതല് സ്ഥാനെജീര് ണ്ണഗുളൂസ്ൃതു ! 

യദ്വാലശുനതൈെലെനലെഫയെല്പരിമിശ്രിതം ! 
ശക്കരയുടെ സ്ഥാനത്ത മുലപ്പ്ാലായാലും നല്ലതാകുന്നു. അ 

പ്ലായെങ്കില് ഉ ള്ളിത്തൈലത്തില് ചാലിച്ച സേലിപ്പിക്ക, 
(പിത്തകഫജ്വരത്തിന്ന) 

ര൩.പിത്തദ്റെുഷ്ഷൊത്ഭവെതത്രമുസ്താമലകജംരജുഃ, 
സ്തന്യയയുക്തംമധ്മകാബ്ടുക ണാപപ്പുടക ഞ്ചവാ ടി 

മുത്തെ, നെല്ലിക്ക ഇവ പൊടിച്ചു മുലപ്പാലില് സേവിപ്പി 
ക്ക. അല്ലായെങ്കില് ഇരിപ്പുക്കാതല്, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങം തി 
ലി, പര്രൂടം ഇവ പൊടിച്ച മേല് പ്രകാരം സേധിപ്പ്തിക്ക. 



൨൪7 ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

(൩ ഗനിപാതജ്വരത്തിന്നു) 
ര ൪. ജപരെ തുസന്നിപാതൊത്തെസിന്ദുവാരാക്രാഗജം 

രജൊഥഗൊരൊചനായുക്തുംസിതാസ്തന്യസമന്വിതം ലം 
കരിനൊച്ചിവേര അഷ്ണാരിതെങ്ങം, ഗോരോചനം ഇവ സ 

മം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരകൂട്ടി മുലപ്പാലില് സേവിപ്പിക്കു. 
൪൫. അപരാജിതയാ സാഭ്ധംസഹദേധീംപിചുര്്ണ ലാ 

ഗോരോചനെന്ദുസംയുക്തംസ്തന്യെനപഴിലെഥയേല് | 

വിഡ്ല്ുക്രാന്ത്। പുവ്വാംകറുന്തല ഇവ പൊടിച്ച ഗോരോചന 
വും ന വി: ചേത്ത മുലപ്പാലില് സേവിപ്പിക്ക. 

(ജ്വരഭൈരവചൃ രണം) 

൪൬.വ്യൊഷൈലാജീരകാംഭൊദകടുകാമലകാഭയാഃ 
പാശാദുസ്റൃശഭൂനിംബധാന്യകൊശിരശാരിബാഃ ॥ 

൪൭. ഗജാഹ്വപാബ്മഹതീദാരുദീപ്യകാജാജികാന്വിതാഃ 

രുദ്രാക്ഷമുക്താസാരംഗരുരുഗണ്ഡകശ്ൃംഗതഃ ॥ 

൪൮. പാദാംശാഡ്യസ്സുമാചൂ ൪൭ യപ്ൃതികാഷ്ടെന്മുകംകുമൈഃ 
സ്വഷൊഡശാംശൈസ്സ്റംയുക്തംസ്തന്യെനപരിലോളിതം ॥ 

ര'൯. ലേഫയേത് ബഫഭിവ്യാരൈസ്സറസിതംസാര്ദ്രകാംബുവാ | 
സവ്൮ൃജ്വരഹരഭപ്രോക്ത ശൃ രണ്ണ്ണേോയംജ്വരഭദൈരപഃ ॥ 

ചുക്ക മുക തപ്പുലി ഏലത്തരി ജീരകം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ 
കടടകരോഫണി നെല്ലിക്ക കടുക്ക ആടലോടകത്തിന്ലേര കൊ 
ടരിത്തുവൃലേര പുത്തരിച്ചണ്ടവേരിമ്മല് തൊലി കൊത്തമ്പാലയ 
രി നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ അത്തിത്തിപ്പുലി ചെറുവഴുതിനവഖവെര ദേവ 
താരം അയമോതകം ആശാകള! ഇവ സമം രുദ്രാക്ഷം മത്ത 

കലങ്കൊലേ കൃഷ്ണുമുഗത്തിന്കെബ കണ്ടാമുഗത്തിന് കൊമ്പ 
ഇവ അതഞ്ചുംകൂടി മേല്ലഠഞ്ഞമരുന്നുകളുടെ നാലില് ഒരു ഭാഗം 
ച്ലതിയുണത്ത। പച്ചക്കപ്പ രം കുജംമം ഇവ മുന്നുംകൂടി മേല്പറ 
ഞ്ഞ മരുന്നു കളുടെ പതിനാറില് ഒരുഭാഗം ഇങ്ങിനെ കൂട്ടിപ്പ്യൊ 
ടിച്ചു മുലപ്പാലില് ചാലിച്ച പലവട്ടമായി സേവിപ്പ്ിക്ക. ഈ 
പൊടി പഞ്ചസാരകൂട്ടി ഇഞ്ചിനിഠററില് സേപിപ്പിക്കുകയുമാം 
൩ സനിപാതജ്വരത്തി എനാല്പ സവ്ൃജ്വരങ്ങറാക്കും ശമനമാ 
കുന്നു. 

(ജീരണ്ണ്ജ്പരത്തിന) 

൭0. ജീിര്ണ്ണൂജവരെഷ്യഭാങ ഗ്ൃബ്ൃഗുളൂചീകഷ്ടജംരജഃ | 
ലേപ്വയേരസ്തന്യസംയ, ക്രംസിതയാമധുനാപിലാ ॥ 



ലി 

ദചിതീയാദ്ധ്യായഃ ൨൭ 

ചെവൃതേക്കിന്പചേര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചിററമുത. കൊട്ടം 

 ഇലപൊടിച്ച മുലപ്പാലില് സേലിപ്പിക്കു. പഞ്ചസാരകൂട്ടി തേ 

നില് ചാലിച്ചിട്ടം സേലിപ്പ്റിക്കാം. 
(ഒന്നരാടം പനിക്കു) 

൫൧. എകാഹാന്തരിതെപിഷ്ടവാത്രായന്തീപപ്പുടാബ്ദകം ! 

കഷ്ടൊപകല്യാസംയുക്തംജ്പരെചാതുത്ഥികെപിച! 

ബ്രഹ്മി, പപ്പുടകം, മുത്തെങ്ങ, കൊട്ടം, തിപ്പുല! ഇവ പെഠ 

ടിച്ച മുലപ്പാലില് സേലിപ്പിക്കു. 

(നാലെത്തുമ്പോഠാ വരുന്ന പനിക്കു) 
൫൨. സ്പന്വെനസഫിതംയദ്വാലതുനുസ്സെഫഹസംയുതം | 

ഗുളെനസഫിതംയദ്വാജിര് ണ്ണ്ണെനസിതയാപിചാ ॥ 

മേല്പറഞ്ഞ ചൊടി മുലപ്പാലിലൊ ഉ ഒളിത്തൈലംചേത്തി 

ട്ടൊ പഴയശക്കരയൊ പഞ്ചസാരയൊ ചേത്തിട്ടെ സേഖിപ്പി 
ക്കാഠ. ) 

൫൩.. മക്കണാ൯ ഗുളസഞ്ചരന്നാന് ഭക്ഷയെദ്വായഥാഫതഃ । 
ചാതുത്ഥികജ്വരെധൈദ്ദ്യൊരഫസ്യമിദമൌഷധം 

മുന്നു മുട്ടയെ പിടിച്ച ശക്കരയുടെ ഉ ള്ളില് പൊതിഞ്ഞ സേ 

ലിപ്പിക്ക. ഇത നാലെത്തുമ്പോഠം ഉണ്ടാകുനാ പനിക്ക എത്ര 
യും രഹസ്യമായ മഷധ മാകുന്നു. 

(രാപ്പ നിക്ക) 

൭൪". ധാന്യയകംസഫദെവിഞ്ചലവലീിപത്രമെലവ | 
ചുര്ണ്ണീകൃത്യസിതാസ്തരമ്യയസംയുക്തംനൈശികെജ്വരെ॥ 

കൊത്തമ്പാലയരിയും പുധ്വാ ക വുന്തലയുംകൂട്ടിപ്പൊടിച്ചിട്ടൊ 
വെള്ളിയിലത്തിന്െറ ഖവെജുത്തയിലതമനെ പൊടിച്ചിട്ടൊ പ 
ഞ്ചസാര ചേത്ത മുലപ്പാലില് സേവിപ്പിക്കു. 

൭൭. അശ്വത്ഥപല്ലവംപിഷ്ടവാപയ സാപായയെച്ചവാ ! 
നൈശികജ്വരനാശായരഹഫസ്വയമിദമൌഷധം॥ 

അരയാര്:കൂമ്പ അരച്ച പശുവിന്പാലില് സേവിപ്പിക്ക. 
രാപ്പുനിക്ക ഇത എത്രയും രഹസ്യംതന്നെ. 
൭൬. അഥക്ഷിരാദ്മവൃത്തിത്വാജ്ജ_രാദാവതിപക്ഷതെഃ | വ 

ക്ഷ്യമാണാന്കഷായാ൯ വായ ഥാവസ്ഥംപ്രയോജയെല്॥ 

ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികഠം ക്ഷിരാതങ്ങളെക്കൊണ്ട ഉപ 
ജിപിക്കുനവപരാകയാല് അവക്കായിക്കൊണ്ട വിശേഷിച്ചു താ 
ഴെ പറയുമാ കഷായാദികളും അവസ്ഥയ്ത്കുതക്കവണ്ണും പ്രയോ 
ഗിക്കാം. 

റ ര' & 



൨൬ ആരോഗ്യക ല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(ആഗത്തുക ജ്വരത്തി) 

൫൭. ആഗത്തുകെജ്വരെപിഷ്ടവാകാരവല്പീരസെവചാം। മ 
ന്ത്രൈഃ പചൈശാചരുദ്രൈസ്യാംജപ്ൃവാലിംചെച്ചിശോസനും॥! 
പിഷക്കഠഠഠം ടിന ഭയം, ക് 

പം ഈ വകനിമിത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുനന പനിക്കു കയ്ക്യനി 
രില് വയമ്പ അരച്ച പിശാച ര്ദ്രമന്ത്രങ്ങം ജപിച്ച ബാല 
നെറ ശരീരത്തില് തെക്കുക. . 
൫൮. മന്ത്രസ്ഥസ്ഥാനെ ഭവെദ്യയച്ചതശ്ചക യൂത്തേതഃപരം | പ്രാ 

ങ് നിദ്ദിഷ്യൊഖിധിയ്യൊജ്യഭകൃത്സ് നഎവയഥോചിതം ॥ 
മേല്പറഞ്ഞതുകൂടാതെ മന്ത്രസ്ഥാനത്തിങകകല് പഠയപ്പെടനമ 

ത മുക്കയും ചെയ്തിട്ട അതിന്െറ ശേഷം മുന്പറഞ്ഞ ചികിത്സ 
കറം ചെയ്താല് ശമിക്കും. 
൫൯. പത്ഥ്യമാഹാരമന്ൃയച്ചുസവൃന്ദെശദശൊചിതം ॥ 

കാലാവസ്ഥൊചിതംചാസ്ൃക ല്ലയെദതിപക്ഷതെഃ॥ 
മരു മാസം കഴിഞ്ഞെ ബാലന ദഫനത്തിന തക്കതായും പ 

ത്ഥ്യമായു ള്ള മുത്താറി കോതമ്പ മുതലായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങ 
മെയും മററും കലേദേശാവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചു വൈദ്യന് 
നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആറാം മാസത്തിലല്പാതെ ചോറു 
കൊടുപ്പാന് ധമ്മശാസ്രുപ്രകാരം ലിധിയില്ല. 
൬൦. അദ്വയെഷാഞ്ചതഥാപ്പയെതെയദിസ്യ്പിധിചിപ്പലാല് ! 

കഷായപാനപത്ഥ്യാനാഭൊജനാദിനിശീലയെല് ॥ 
മേല്പഠഞ്ഞ വിധി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ബാലഠന എനാല്ല 

മററുള്ളവക്ും വേണ്ടതാകുന്നു. അവക്കു ആഫഹാരാദികളുടെ ദോ 
ഷം ഹേതുവായിട്ട് ജ്വരാദികഠം സംഭവിച്ചാല് കഷായം മുത 
ലായ ഓഷധങ്ങളും കഞ്ഞി മുതലായ ആഹാരവും ശിലിക്കേ 
ണ്ടതാകുന്നു. 

(ജ്പരത്തിന) 

൩൬൧. പപ്പുടൈജ്ജ ലദൊപെതെയുദ്വാടുസ്ററശയാന്പിതൈഃ 

സധാന്യ്യകൈസ്സ്റഭൂനിംബൈസ്സ്റവ്വഷൈവ്വമേതായുതൈഃ। 
൬൨. സനാഗരൈവ്യാധിഹിതഃകവാഥൊവാനാഗരാഷ്ടമാ | 

സസിതാജീരകക്ഷൊദസ്സറവ്വജവരവിനാശനഃ ॥ 
പപ്പുടകം മുത്തെതമക്കിഴങ്ങ ഇവ കൊണ്ട കഷായം വച്ചു 

സേലിപ്പിക്ക. ഇതില് മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങിന്െഠ സ്ഥാനത്ത കൊ 

ടിത്തു പചേരൊ കൊത്തമ്പാലയരിയൊ പുത്തരിച്ചുണ്ടലെരുമ്മ 

അതൊലിയൊആടലോടകത്തിന്ലേരൊ ചിററമുതൊച്ചക്കൊ 



ദ്വിതീയാദ്ധ്യായഃ ൨൭ 

ചെത്ത കഷായംവച്ച കൊടുക്കുകയു മഠം. 

(നാഗരാഷ്ടമ കഷായം) 

 മെല്പഠറഞ്ഞ മരുന്നുകഠാ എട്ടംകൂടെ കഷായംവച്ച സേവി 

_പ്രിക്കാം. എന്നാല് അതിന്ന നാഗരാഷ്ടമമെനാ പേരാകുന്നു ജു 
 തുകഠക്ക മെപ്പൊടി ജീരകത്തി൯ പൊടിയും പഞ്ചസാരയും 

ചെത്തുകൊഠാകയും ലേണം. 

൬൩.കാശ്മീരമമുതൊപെതംയദ്വാകുടചസംയുതം 
പടരൊലവല്ലിയുക്തംവായമദ്വാമുസ്താസമന്വിതം & 

൬൪. സൊശീരംവാസ്ഭൂനിംബമെതാനകടുകാപിച ! 
തത്തല്കഷായാസ്സ്റവെന്ത്യഃക്വാഥശ്ചകടുകാഷ്ടമ 

_ ൬൭. സിതയസേഹിതാസ്സ്സിദ്ധാസ്ത്വവജ്വഠനിചാരണാഃ। 

.. സകണാജീരകക്ഷൊദസിതാമധുയുജൊപിചാ ൮ 

വുഷ്ടുര മുലം, ചിഠറമുത ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു സെലി 
പ്പിക്കു. ചിഠഠമൃതിനെര സ്ഥാനത്ത കടകപ്പാലയരിയോപടോ., 
ലപള്ളിയോ മുത്തതക്കിഴങ്ങൊ രാമച്ചുമൊ പുത്തരിച്ചുണ്ടചേ 
രിമ്മെല്തൊലിയൊ ചെക്കാം. 
പ (കടു കാഷ്ടമ കഷായം) 

മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകഠാ ഏഴും കടടകരോഫണിയുകകൂട്ടി ടം 
ഷായംവച്ച സേവധിപ്പിക്കാം. ഏന്നാല് അതിന കടുകാഷ്ടമമെ 
നണപേരാകുന്നു. ഇതുകഠംക്ക മെപ്പൊടി പഞ്ചസാര, തിപ്പലി 
ട്രിരകം. തേന് ഇതുകഠംനാലും ഖെപ്വേറെയും ഒഗ്ായിട്ടും ചെ 

_ത്തസെവിപ്പിക്കാം. 

(വാതജ്വരത്തിന) 
ന് ൬൬. മുസ്താഗുടൂ ചീടുസ്പശനാഗരൈ ക്വഥിതംജലം [ 

സജിരകര ജൊഫന്തിജ്പരംമാരുതകൊപജം॥ 
മുത്തങ്ങ, ചിററമുത, കൊടിത്തുവപേര, ചുക്ക ഇവകൊണ്ട 

കഷായംവച്ചു ജീരകം മേപ്പ്യൊടിചെത്ത സേധിപ്പിക്ക. 
൬൭. ധന്വയാഷ ബലാവില്വഗുള ചിഘനനാഗരൈഃ। 

ധാന്വപപ്പുടകൊപപെതെശ്ശു_,തമംഭശ്ചതാദ്ൂശം ॥ 
കൊടിത്തൂവവേര, കറുന്തോട്ടിചേര, കൂള തതിന്ലേരം ചി 

ററമുത. മുത്തങ്ങ ചുക്ക, കൌത്തേമ്പാലയരി; പപ്പടം ഇവകൊ 
ണ്ടകഷായംവച്ച ജരകം മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേല്പില്ല്ിക്ക. 

(പിത്തജ്വരത്തിന്നു) 
൬൮. സിതയാപപ്പുടക്വാഥഃപിത്തജ്പരനിബചാണഃ । 

അഥധാസാധിത്വകവഥഃപത്ഥ്യാപപ്പുടകാംബുദൈഃ॥ 



൨൮ ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

പപല്പുടകംതന്നെ കഷായംവലച്ച പഞ്ചസാരമേപ്പൊടിചേത്ത, 

സേവിപ്പ്റിക്കു. അല്ലായെങ്കില് കടുക്ക, പപ്പുടകം, മുത്തെങ്ങ. 

ടിഴത്ക ഇവകൌൊണ്ടു കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പ്യൊടിച്ചേ, 

ത്തിട്ടും സേവിപ്പ്റിക്കഠം. 

൬൯.അമുതൊശി കുഷ്ക്രാബ്ദ ചന്ദനൈസന്നാഗരാശ്വപിതൈെഃ॥ 

കപാഥഃപിത്തജ്പരംഫന്തിസിതയാപരിമിശ്രിതഃ & 

ചിററമുതം, രാമച്ചം. കൊട്ടം, മുത്തെങ്ങ, ചന്ദനം ഇവകെ? 

ണ്ട കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര മെപ്പൊടി ചേത്ത സേലിപ്പിക്കും 

(കഫജ്വരത്തിനാ) 

ഠെ. കഫജ്വരെതുഭാര്ങ് ഗ്ൃബ്ദകൃഷ്ണാപുഷ്ഠരദാരുഭിഃ 

അമ താവൃഷവിശ്രൈവ്യാകഷായൊമധുമാ൯ഫിത | 

ചെറതേക്കിന്വേരം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, തിപ്പലി; പുഷ്ടരമു 

ലം. ദേവതാരം ഇവകൊണ്ട കഷായലേച്ച തേന് മേപ്പ്യൊട॥ 

' ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ചിഠഠമ,തം ആട ഃ ലാടകത്തിന്വേരുച്ച 

൧൦ ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച മേല്പ്രകാരം സേഖിപ്പിക്കു. 

൧. പത്ഥ്യാനാഗരഭ്ൂനിംബഗുളൂ ചീഭിഥാപിചാ ) 

യദ്വാപപ്പട കാഷ്യയുവച്ചാധാന്മ്ൃയകനാ
ഗരൈ 3 ല്ല 

കടക്ക. ചുക്ക പുത്തരിച്ചുണ്ടലേരിമ്മല്തൊലി, ചിററമ,ത 

ഓവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു തേന് മെപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവ് 

പ്പിക്കു. അല്ലായെങ്കില് പപ്റുടംം കുമിഴില്ചേര തൊലികജ 

ത്തെ, വയമ്പ, കൊത്തമ്പാലരി. ചുക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായം 

വച്ച മേല്പ്രകാരം സേവിപ്പ്ിക്കു. 

൨െ. പ്യാഡ്വീദുരാലഭാച്ഛിണരുഹാഭാര്ങ് ശ്ൃബ്ബനഗേരൈഃ [ 

ക ഫജ്പരന്നിഘന്ത്യാശുക്വാഥഃകൃഷ്ണാരജൊന്പിത ॥ 

ചെറു വഴതിനവേര കൊടി ത്തുവലേര, ചിററമത, ചെറ 

തേക്കി൯വേര, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ., ചുക്ക, ഇവകൊണ്ട കുഷ; 
വ്വ 

ച 
് 

യം വച്ച തിപ്പുലിപൊടിച്ച മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേധിപ്ലിക്ക 

(പാതപിത്ത ജ്വരത്തിന്ന). 

൭൩. ചാതപിത്തജ്പരെതിക്താനാഗരാംബുദപപ്പു
ടൈഃ। 

കഷായസ്സിതയൊപെതശ്ശരിശുനാംപരമൊഫിത
 

പുത്തരിച്ചുണ്ടപേരിമ്മല്തൊലി; ചുക്ക. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ 

പപ്പടം ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച പഞ്ചസാര മെപ്പെൌടേ 

ചേത്ത സ്വധിപ്പിക്കു. 



ദ്വിതിയാദ്ധ്യായഃ ൨൯ 
ടി റിഷി 

൭൫. ബലാശ്വദംഷ്ട് റാഭൂനിംബഘനനാഗരപപ്പുടൈഃ। 

& കൃതശ്ചതാദ്ുശഭക്വാഥ ഡ്ഡറിതാജീരകമിശ്രിതഃ! 
_ കുറുത്തോട്ടിചേര,ഞെരിഞ്ഞില, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മെല് 

തൊലി; മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചുക്ക, പപ്പൂടം ഓവകൊണ്ട കുഷാ 

 യാംവച്ചു പഞ്ചസാരയും ജീരകവും മെപ്പ്പൊടി ചെത്തസെവി 
 പപിക്ക. 
൫൮:൧൮) 

1 (പാതകഫ ജ്വരത്തിന്ന) 
൭൫൭. ജ്വരെവാതകഫൊത്തെതുക്വാഥംതിക്താഭയാംബുദൈദഃ 

ഗ്രമ്ഥികാരഗ്വധൊചെതെഃപായയെന്മധുസംയുതം॥ 
പുത്തരിച്ചുണ്ടപേരിമ്മല്തൊലി, കടുക്ക, മുത്തെങ്ങക്കി 

ഴുങ്ങം കാട്ടുതിപ്പുലിചേര, കൊന്മത്തൊലി ഇപകൊണ്ട കഷാ 
 യാവച്ചു തേ൯മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. 

മെ. പ്യാഡിശുണ്ണ്യമൃതാഭിധ്യാപിപ്പലീചുണ്ണുസംയുതം। 
യദ്വാഭൂനിംബദെവാഹ്വഷഡിപാശാമുതാഘനൈഃ॥ 

ചെറുവഴുതിനപലേര, ചുക്ക, ചിഠറമുത ഇവകൊണ്ടെ കഷാ 
യംവച്ചു തിപ്പലി മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. അല്ലായെ 

! കില് പൃത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മല് തൊലി,ദേവതാരം കച്ച രിക്കിഴ 
_ അ്ങംആടലോടകത്തി൯വേര, ചിററമുത, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഇ 
 പലകൊണ്ട കഷായംവച്ചു മേല്പ്രകാരം സേവിപ്പ്റിക്ക. 

(പ്രിത്തകഫജ്വത്തിനാ) 

൭൭൦ പിത്ത്രെഷ്യൊത്തവെതത്രനിംബചന്ദനധാന്യകൈഃ। 
അമൃതാപത്മകൊപെതെഭക്വാഥൊജ്യസ്സിതാന്വിതഃ। 

വലേപ്പി൯തൊലി, ചന്ദനം. കൊത്തമ്പാലയരി,ചിഠറമ, 
ത, പതിമുകം ഇവകൊണ്ടു കഷായം വച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പ്യൊ 
ടിചേത്ത സേവിപിക്ക. 
൮). ദ്രാക്ഷായലാഷഭൂനിംബരക്ത ചന്ദനധാന്യകൈഃ॥ 

അമ, താപപ്പുടാംഭൊദശാരിബൊരുപലനാഗരൈഃ 
൭൯. സഭാങ് ഗീകൈ2കൃതഃക്വാഥൊയദ്വാമഗധജാന്വി 
തൈല സിതാജിരകസംയുക്തൊയൊജ്യസ്റപരമൊഹിത: 

മുന്തിരിങ്ങ,കൊടിത്തൂുവഖെര. പുത്തരിച്ചണ്ടലേരിമ്മല്തൊ 
ലി, രക്ത ചന്ദനം, കൊത്തമ്പാലയരി,ചിഠഠമ,ത, പപ്പുടംമു 
ത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചെങ്ങനീിക്കിഴങ്ങ, ചുക്ക, 
ചെറുതേക്കില്വേര ഇവ കൊണ്ട കഷായംവെച്ച ജീരകവും 
പഞ്ചസാരയും മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. (ചെറുതേക്കി 
നുപകരം തിപ്പൂലി ചേക്കാം.) 



൩ഠ ആരൊഗ്ൃകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

 (ജീണ്ണജ്വരത്തിന്ന) 
൮൦. ജീണ്ണൂജ്വരെതുഭാര്ങെ ഗ്യബ്ലകടുകാബ്ലഫതീഗദൈദവ 

സനാഗരൈഃകൃതഭക്വാഥസ്സിതാജീരകമിശ്രിതഃ॥ 
ചെറുതേക്കി൯വേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങംകടുകരോഫണി., ചെ 

റുവഴുതിനപേര, കൊട്ടം. ചുക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു പ 

ഞ്ചസാരയും ജീരകവും മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. 
(കന്നരാടപ്പനി മുതലായതിനാ) 

൮൧. ഏകാഫാന്തരിതാദ്യെഷയയൊ ഗൊയമപരാജിതഃ! 
സിന്ദു വാരാക്കരാഗാഭ്യാംസംയുക്തസ്തുവിശേഷതഃ॥! 

മേല്പറഞ്ഞ കുഷായംതന്നെ മന്നരാടപ്പനിമുതലായതിി 
ന്നും ശമനമാകുന്നു. കരുനൊച്ചിലേരും അകഷ്ണാരിതെങത്ങയുംക്കു 
ടെ ച്േവേത്താല് അധികം ഗുണമണ്ട. 

(തുള്ളല്ലനിക്കു) 
൮൨. ജീരകല്യൊഷവഷാഭൂലിഷ്ണുക്രാന്തിനിശാദ്വയൈ। 

വെണുപത്ര ബലാദാരുരാസ്താതിക്താകുശദ്വയൈഃ। 
൮൩. അഭയാരോഫിണികഷ്ടസുഷലീലശുനാന്വിതൈഃ। 

ആരണ്യതുമൂസിമുലബദരീപത്രസംയുതൈ॥! 
൮൪. കഷായഡ്്രാധിതഡസ്ഡാധമുചീനൊഷണരജൊനപിതഃ 

ശീതജ്വരെപ്രുയൊക്ത പ്യസ്തഥൈവവിഷമജ്വരെ॥ 
ടീരകം, ത്രികടു,തമിഴാമവേര, വിഷ്ണ്ണക്രാന്തി,വരട്ടുമഞ്ഞൊം 

മരമഞ്ഞത്തൊലി, മുളുയില., കുറുന്തോട്ടിചേര, ദേവതാരം, ആ 
രത്തയ പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല്തൊലി, ദഭചേര, ആഠവറുടഭ വല 
൪൭, കടുക്ക. കടടകരോഫണി, കൊട്ടം, കരിഞ്ചീരകംലെകൂത്തകൂ 
ളി, കാട്ടുതൊളൂസിലചേര, ലന്തയില ഇപകൊണ്ട കഷായംവ 
ചു വാലുമുളക മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പ്പിക്ക. തുള്ളപ്പുനിയും 
ഒന്നര. ടം പനിയും നാലെത്തുമ്പോഠാ വരന പനിയും ശമി 
ക്കും. 

(സന്നിപാതജ്വരത്തിനാ) 

൮൫. വാശാധാന്യകതിക്താംബുപത്ഥ്യാപത്മകചന്ദനൈഃ। 
അമുതാരഗ്വധാംഭൊദപാഠാലിശ്വകലിംഗകൈഃ॥ 

൮൬. ദശമൃലഗജാഫവാഡ്യ്യൈടകഷായൊടീര കാന്പിതഃ! 
സഗ്നിപാത ജ്വര ംഫന്ത്തിമിരംഭാ സ്തൃരൊയഥഠവ 

ആടലോടകത്തി൯ലേര കൊത്തമ്പാലയരി, പുത്തരിച്ചുണ്ട 
വേരുമ്മല്തൊലി.,ഇരുലേലി; കടുക്ക,പതിമുകം, ചന്ദനം ചി 

െമുത;കൊ്മത്തൊലി,മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ പാഭക്കിഴങ്ങു ചുക്ക 



ന 

. 

കഷായംവച്ചു ജീരകം മേ൭ 

പനി ശമിക്കും. 

[നി 
ദ്വിതീയാഭ്ധ്യായ ൩൧ 

കൊടകപ്പാലയരി, ദശമുലംം അത്തിത്തിപലി ഇവ കൊണ്ട 
ത, ൦ ൨) ലം റ ൨1 ] 

പ്യാടിചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. 

(ഛദ്്യാദിസ്ഘിതമായബ്പരത്തിന്നു 

൮൭. ജംബാമ്മപല്ലവൊശിരവടാംകരശ്ൃതംജലം ! 
മദ്ധവാഡ്യംപായയെത്തത്രഛദ്ദിമൂര്ച്ചാതൂഡന്പിതെ? 

ഞാലഖല്ത്തളിര. മാവി൯തങളിര, രാമച്ചം, പേരാല്മൊട്ട 
ഇവകൊണ്ട കഷദയംവച്ച തേന് മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേധിപ്പി 

ക്ക. ഥരദ്ദി, മോഫാലസ്യം. തണ്ണീര്ദാഹം ഇവകളൊടുകൂടിയ 

(ജ്വരാതിസാരങ്ങഠാക്ക) 

൮൮. ധാതകികസുമൊപേതസമംഗാമുൂലജംരജുഃ । 
സ്തൂന്യൈനപായയെ ദ്വൈദ്യൊജ്പരാതീസാര ശാന്തയെ ! 

താതിരിപ്പപ്പ, പഠച്ചുണ്ടലേര ഇവ ചൊടി 
ച മുലപ്പാലില് സേലിപ്പിക്കു. 

൮൯. സമംഗാമുലവലൈദെഷ്യൊശ്ചയ ൪ണ്ണുംവാസ്തനസംയുതം। 
വചാതിവിഷയൊശു ൪ണ്ണുമഥവാമധുസംയുതം ॥ 

പറച്ചുണ്ടലേര, തിപ്പൂലി ഇവ പൊടിച്ചു മുലപ്പാലില് സേ 
ലിപ്പിക്ക. വയമ്പ, അതിവിടയം ഇവപൊടിച്ചു തേനില് സേ 
പിപ്പിക്ക. ജ്വരാതിസാരങ്ങഴം ശമിക്കും. 

(ടീരഘകാലത്തെഅനുസരിച്ച നില്ക്കുനാപയിക്ക) 

൯൦. കടുകായാഃകഷായേണദ്വിഗണെനശൃതംപയഃ ! 
തക്രെണാസിച്ചനിമ്മഥ്യപരശ്വക ദിതെരലൌ 

൯. നവനീതംസമുദ്ധ,തൃതസ്മാത്തല്പ്രാശയെച്ഛിശും | 
ജപരേഷ്യവൈദ്യഡ്റ്രു്ാഫംഭീരഘകാലാനുബന്ധിഷു ॥ 

കടുകരോഫണികൊണ്ടു ള്ള കഷായം പാലില് ഇരട്ടി കൂടികു. 
റുക്കി പാലോളുമായാല് പലാ്ങി ഉറ വി,്രിപിഠനാഠം അതി 
കാലത്ത കടഞ്ഞ ഖെണ്ണുനെയു എടുത്ത അത ഏഴു ദിപസം 
സേധിപ്പ്റിക്കു. 

(പനിക്കു മുദ്ധാവിലിടുചാന് കുഴമ്പിന്ന) 

ന്൨. സ്ര്രോതസ്സകഫരുദ്ധെഷയകയ്യാന്മു ദ് നിപിചുക്രിയാം 
രസേനശിഗ്രുപത്ര സ്യസ്ത്രേഫനൈരണ്ഡജെനവാ 
സഫദേധിര സസ്തന്യപക്വെനപ്യോഷരേണനാ ॥ 

കഫവ്ൃദ്ധികൊണ്ടെ മുക്കു മുതലായ) ദ്വാരങ്ങഠാ അടഞ്ഞു 
 പോകില് മുരിങ്ങയിലയീലറില് ത്രികടു പൊടിച്ചുചെത്ത മു 

ക 



കം 

൨൨. ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ദ്ഥാവില് കഴമ്പിടുക. പുവാംകറുന്തലനിതം മുലപ്പാലും ആവ 
ണക്കെണ്ണ്യും സമം ചേത്ത മുപ്പിച്ച ആയതിലും ചേത്ത ഇ 
ടക. 

൯൩. യദ്വാരാസ്ത്റഠ ശ്ചഗന്ധാബ്ദകഷ്ടയഷ്ട ഹ്വചന്ദനൈഃ ! 
ദാത്ൂശീരനിശാഫെ നഘ്ൃതികാഷ്ട്ൈസ്സഗൈരികൈഃ ॥ി 

ന്ര?. തിന്ത്രിണീസിരയൊപെതെസ്സറബലൊഗ്രോംബുസജ്ജു 
കൈഃ। സനായകാഗരുപ്യേഷൈഃകടുകാലേധികാന്വിതൈഃ॥ 

൯൫. ചൂ൪നിതൈസ്തദ്വിധിംക യ്യാല് സവ്യഥൈവാല്ലമാത്രയാ 
യൊജ്്യൊയംസന്നിപാതെചപിചചസ്ണും ഇഞാപ്രസാദനഃ॥ 

അരത്ത. അമുക്കുരം. മുത്തെത്ഭക്കിഴങ്ങ, കൊട്ടം. ഇരട്ടിമധു 
രം ചന്ദനം, ദേവതാരം, രാമച്ചും,വ൪ട്ടുമഞ്ഞഠം, കടല്നാക്കു, 
പീനാഠി, കാവിമണ്ണു, പുജിഞരമ്പ, കറുന്തൊട്ടിലേര, വയ 
൩, ഇരുവേലി, ചെഞ്ചല്യം, ചെിനായകം,അകില, തരിക 
ടം കടുകരോഫിണിംസഫസ്റ്രപേധി ഇലസമംപൊടിച്ചുമുരിങ്ങ 
യിലനീഠഠിലൊ ആവണക്കെണ്ണുമേല്പ്രകാരം്മൂപ്പിച്ചതിലൊ 
ചാലിച്ചു കുഴമ്പിടുക. ംരം കുഴന്പ സന്നിപാതജ്വരത്തിങക്കലെ 
ക്ക ഏററവും ആവശ്യമാകുന്നു. 

(പനിക്കാക്കുള്ള തലധലേദനയ്ക്കു) 

൯൬. ശിരൊഭിതാപഠിസ്ലൊദശംഖഭെദെഷയ പെഷിതെഃ | 
സ്തന്വയെനമുസ്താസ്വാരംഗശ്ൃംഗജീരകചന്ദനൈഃ॥ 

൯൭. സകല്പു,, രൈഡസ്ഡ്റലാജൈശ്ചലലാടെലേപനംഫിതം | 
യദ്വാമുസ്ലാജലൊശീരചന്ദനാമയയഷ്ടിഭിഃ ॥ 

൯൮. മഞ്ജിഷ്ഠാശാരിബാചൊരലാജകപ്പു, രസംയുതൈഃ। 
സ്തന്യപിഷ്ടൈര്ഫിതൊലെപൊല ലാടസ്യപരംശിശൊ് 

മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കലകൊമ്ഖ, ജീരകം, ചന്ദനം മലര ക 
പ്പരം ഇവ മുലപ്പാലില് അരച്ച നെററിമേല്തേക്കുക. മുത്തെ . 
ഖദക്കിഴങ്ങ, ഇരുവേലി, രാമച്ചം, ചന്ദനം, കൊട്ടം, ഇരട്ടിമ 
ധുരം മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി നണ്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, മല 
ര, കപ്പു, രം ഇവ മുലപ്പാലില് അരച്ച നെറഠിമേല് തേക്കുക. 
തലവേദഠ ശമിക്കയും ചെയ്യും. 

(നെഞ്ചില്കഫംകെട്ടനതിന) 
൯൯. കൂര3കണ്ണാദ്ധവനൊദ്ടെുഷ്ടരോധൈകെരജലെശൃതൈഃ। 

ജ്ാതീര ല്പത്രയഷ്ട 0ഫഹേവപരാകാജാജിജിരകൈ ॥ 

൧ഠഠ.അ ഗ്രഗ്രാഹിശതാഹ്വാങ്ലയുക്തൈഃ 



ദ ി തിയാദ്ധ്യയേ ളി ൩.൩൨. 

ല്ഗമൃതേദ്പ്ന്മദ്ധ്യമമമകെ  പിഷ്ഷൊ്മധുദൂതൈ3 ] ഉ രൊലിഠ൨െ! 

ചവര്ത്മനാ। 
ജാതിക്ക ജാതിപത്രിക ഇരട്ടിമധുരം കരയാനമ്പ്യവ ആശാ 

കി ജി]രകാ അക്കിക്വെക ചതകുപ്പ മത്തെത്മംഖെഗത്മച ജല 

സമം ഇളന്നിര്വെജ്ത്തില് പുഴ യരച്ച് തെന് ഖെത്ത മാ 
ത്തും കഴുത്തിലും മദ്ധ്യ ഭാഗങ്ങളില് തെക്കു 2... 

(കഞ്ഞിലെപ്പാന് വെ ജഇഠ) 

6൨൧. ക്വഥ' തെനജലെ നാസ്യജവരിതസ്യതുകല്ലയെര। പിലാധാന്പര് ശൃണ്ണിടിഃചെയാംദിചനപാചേഹിം! 

പനി തുടങ്ങ!യാല് ആദീയില്തന്നെ തുടങ്ങ ജൂള് ത്തു൦ഴഴവ 
രം കൊത്തമ്പാലചയരിയും ചൃക്ഷമിട്ട ഖെടവം കു൨2൮ യുണ്ടാശകി 
അതില് കഞ്ഞിവഖെച്ചു കൊടുക്കുക. 

(മുസ്മാദി ഗുളികു 
൧൦൨... മുസ്മാപപ്പടകച്യൊഷാന്പി ഷ്ടൂപാകട്ടകികാരസ! 

തരുകൃതാമാഷമാത്രാതുഗകികാസുയന്യലൊകളിതാ 
റ... ജരെശശുല്യൊദാതവ്യ്യാ കാതേഥെവ്വാപ്രാങിദശി 
തൈ!) അഥവഖാജിര കാംഭൊദകഷയെ ണൈവപപായയെല്॥ 

മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ പ്ര്പടം തരിക ഇവ കരുഖെപ്പിചനികി 
ലരചു ഉഗന്നിന്മണി പ്രമാണ ഗുകികയരുട്ടി നിഴലിപ്പണക്കി 

 മുലപ്പ്ാലിലൊ മുന്പറഞ്ഞ കഷായങ്ങളിലചൊ ജ്രകവും മൂ 
ത്തെങ്ങയുംകൂട്ടി കഷായം വച്ചുതിലൊ സെധാിപ്പിക്ക, 

(ത്രിഫലാദി ഗുകിക] 
_ ൧൧൪. രരിഫലാലെ ഷതക്കൊലലരാളലതുനാംബുടൈൈഃ। 

ജിരകര്വയ കര് രജാതിഫലസമനവിതൈട്( 
൧൭ നിഗ്ഗുണ്ഡിസ്വരസെചിഷഷ്ടൈഗ്രരി കാചജവരാചഫാി 
പിതാസൂന്ദ്യനബാലാ നാംകവ ഷൈഡ്ഷ്യാപ്ര ങിദശ്ട തൈഃ 0 

ളം 

൬ ഫല ത്രികടു തക്കൊലപ്പുട്ടില് കരയാംവൂഖ വെ മത്തു ളി മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ജിരകം കരിഞ്ചീരകം കര്പ്പരം ജാതിക്ക ജു ലച സമം കുരുയൊച്ചി നിരിചരച്ചു ഉഴുന്നിന്മ്ണി പ്രമാണളേരു 
ട്ടി നിഴലിലുണക്കി മുല പ്യാലിലൊ മുന് പറഞ്ഞ കുഷവായങ്ങച്സി ലൊ ചലെത്ത സെവിപ്പ്ികക 

(മസ്മാസു പണ്ണാദി ഗുളിക 
ഉം മുസാസുല്ഡ്രദാക്ഷതിക്കാമധുകപുഷ്ഠയുരെി 
സലിഷ്ണുക്രാന്തിഭി പി ഷ്ൈരദുതാമലകീിരസ്വെ 

റ0.. വിഫിതാഥപ്പികാതല ത്സൃജ്വരചി നാശ 

൫ 2 



൩.൪. , ആ രൊഗൃകല്ലദ്ദൂമമെ ബാലചികിത്സായാം 

മെധാസ്ത്രത്ബ ലാക്ഷപെചാശൈഗുണ്ട്യെചശസ്യകതു 
മുത്തെ്ബക്ക!ഗര്ങ സ്വണ്ണം രുദ്ലാഥഷം പുത്തരിച്ച്ദ്ചെരി 

മമ തൊലാ ഇരട്ട്മസുരം പുറ രമൃലഠ വി ഷ്ുകാത്തി ഇവ്വ ച] 
ററമൃതിന്യിരിലും നെപ്പി ൭ നിരിപ്പാ താരധ്വ ഒ ഴന്നിഎമണി 
പ്രമാണം ഉരുടി നിഗലിച്ചുണക്കി മല പ്യാലിലൊ മുന്ചറത്തക 
ഷായങ്ങളിലൊ രിസ പി പ്പി ക്ക റ്റിപ്പാ ത ശമി ൧൭൦ ഓാമ്മക്കെട കൊഞ്ഞ ഇത്യാദിക ളം ശമിക്മം 

(മൃശശൂംഗാദി ഗുല്ലീക) 

ോധ-മുഗശ്ധഗവ ചാഖ്യ്യൊ ഷഗൊരൊചന്ബലാബുദൈഃ 
ക്കാ യരദാക്ഷസംജനിയ്യാസസംയൂതെ॥ 

൧൯ .. സകരപ്പൂരൈവ്യരാള സ്യ ഷാടയപര് പെഷ'തൈഃ] 
കൃതാജ 3രചാരാതദ വല് ഗു ലികസനേന്യശിലി്താ॥ 

ഒംകൊന്മാ വയമ്പ ത്രികട്ട ഗെരൈചനം കവന്തൊട്ടി 
വെര മുത്തെങകുടി ങ്ങ ജീരകം കരിഞ്ചിരകം രദാക്ഷം 
ലെഞ്ചടക്യം കര്പ്പൂരം വ കരയാംവുചവ കഷായം പലതില് ര 

രമുമഴുന്നിന്മണു പ്രമാണം ഉരുട്ടി നിഴലിലൂണക്കി മുലപ്പാലി 
ല് സെലിപ്പിക്ക എല്ലാപ്നിയും ശമിക്കും 

(ത്യൂഷണാടി ഗുക്കികു 

൧൧൧ .. ത്രൂ ഷണത്രിഫലാഗനിലിരുദാക്ഷകടട കാ വച്ചാ] 
കര്പ്പൂരംമൃശരതശ്ചശിഖിതുത്ഥഞ്ചജിരകു 

൧൧൦൧.-. ആയ്യൂാഠ സജ്ജരസംധഖെൈലതുല്യായിന്ദ്രചതാരസ്വെ 
പ]ഷ്ടവാഗുഞ്ചാ പ്രകാ ണാസുല്ഗുക്ികാഃപരികല്ലിതമഃ] 

൧൧൧... മുസൂാജ്രകഭനിബഷഷായെപായയെല് പ്രശെ। 
സവ്ൃജ്വരധി നാശായസൂസ്യെനസിതയാപിചാ 

ത്രികട്ട ത്രിഫല അമരികലര ല്ദ്രാദധം കട്കരൊഥാണി 
വ ഡന്ധവ്വ ക൪മ്കൂരാ ൨32): തൂരിശ ജുുകം കിരിയാത്ത ചെ 

ഞ്ചല്യം ഇവ സ്പമം ഉമ്രിഞ്ഞ നിരിലരചു കുന്നികുരുപ്പമാണം 

ഗിക ഉരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി മുത്തങ്ങ ജിരകാ പുൂത്തരിചു 
ണ്ടവെരുമ്മല്തൊലി ഇപകൊണ്ടകഷായംവച] അതില് ചെ 
ര്തരാപി ലെ സെചിവ്പ്വീ ഥം മുവപ്പാലില് ചെ തഞപഞ്ചസാരയുമളി 
9 സെപിപ്പ]' ക്കാം. ല്വില്ലാപ്പനിയും ശമിക്കും 

(ലവൈകണ്ണോദി ഗ്രക്കു 
4 

1] ൧൧൩. വൈകുറ്ണൊകടടകാലി ശവകൃണ്ണാപുഷ്ഠരലിരകൈഃ 
സമാ ശസ്സ്റ മ്മിതക്ശേത്വാകുറകഥംതതയൊജയെല് 



ല്വി തി യാദ്ധ്യായ ൩.മ൭ 

1. ൧൧൪... സവ്യഷൊഡ  ഭാഗെനകര് പി രജോരകാംഭസി! 

ന പ്രചിഷ്യശഞ്മാമാനെ നഗുകിചാസനൌെനുയിമ്മിതാ॥ 

ന ൧൭൧൫ - സുന ഹസ്ധിതയായുക്ഷാഃപ്രാതസ്സ പ്ലാഥമാതൂ ര] 

പായ ഷെര്തെനസവ്വെഷാംജ വരാനൊം ദ്ാശമൊഭ വെല് ॥ 

ക് ഴ് 4 തൃമ്പപ്പ്യയു കൂട്ടകരൊഫാണി ശുുക്ക തിപ്പുല। | മുഷ്ടുരമുൂഥ്ഠ 

ജി രകം ഖ ൩൭.൭ അതില് അത്ര കുഠ കമ | ഭവെരതഹ്്ല്പാം 

_ കൂട്ടിയതിന്െറ പതി ഠാഠില് ഒരു ഭാഗം പച്ചക്കര്പ്പൂരം ചെത്ത 

ജിരചംക്കഷായത്തില് അരച്ചു കുന്നിപ്രമാണം ഗളീികയുരുട്ടി ന] 

ഗയിചൂണക്കി മുലപ്പാലില് ചെയ്ത പഞ്ചസാരയുചിട്ട സെധിച്പു! 

ി ക്ില്പാല്പനിയും ശമിക്കും 

₹ ന്ന ജചരസ്തയപത്രമസ്മാവല് പ്രാഷശൊത്രപ്രദശിതലു 

ി അതിചക്ഷതിമുഷ്യെഷുതംസറ്വെഷവപിയൊജമയല് | 

ജവരത്തിനെ ചിക്ചത്സകഠാ ഇവിടെ പ്രായെണ പ്പറഞ്ഞ 

്  അചസാനിച്ചു ഠരാവിധികെ അതിചക്ഷതിമുതലായവഖരിലും 

 യൊജിപ്പിക്കുക (ൂര്ധമാസ്വം തികഞ്ഞ ബാലന്ന അതപപ ക്ഷതി 

ു റ ഒചെരാകുന്നു 

(അതിപ ചതി മുമലായവമ ഷു മാത്രാഭെദങ്ങാഠ) 

൧൧൭... കഷൊത 2. യ്റതൌമാത്രാകഷാ ഥദപ്യസ്ൃതുസ്ത്തി 

ടെ ജല സ്വയകുഡുബം തത്രസാമാനെൌഈ പകലയെല്॥ 7 കള കാപ്പ 

അതിപക്ഷതിയായ ബലന്ന കദാ ദ്രദ്യ്യത്തിന്െറ തൂ൭മ്ദ 
_ ന്നുകഴഞ്ചാകുന്നു-. വെള ംധാഴി എന്നുത സാമാ നു വിധികൊ 

ന്ന്ടു സിദ്ധ ചായി ര] ട്ര സനം 

(ത്രൈമാസികന്ന) 

൧൧൮ .- ത്രൈകസികെതുസ്വാദ്ധാംശംതത്രഭ ധ്യസ്വപഭായെ 
ൽ അംഭസഃകുഡൂബെദ്വെചയൊജമയെടി തി സ്തു മി! 

മുന്നുമാസംതികഞ്ഞമവ യ നാലരക്കഞ്ചചാത്രയാക ന്ന യഖെഠ 
ജാരനാഴി 

൧൧൯. കഷായെതുതദ ദ്ധാംശമധി കന്നച്ംല്പുരയ ല്! 
പലാര്ധക വാ ഥപ്പയ്യുന്തൊവി ധി രെഷ പ്രദാദിതഃ॥ 

മെല്വ്രകാരം കഷാഷം ഒ വയ്ക്മ്വൊറം ൭ ഗക്കായാല് പിഴി 

ഞതരിച്ചു കുറി സാമാന്വ്യെ൩ രയൃഴക്കാക്കെ ണമെന്നല്ലാതെ മ 
റ് ടു ലു ഴി. [ ) ം രന്ന൯ ഒനാരകഗഴെഞ്ച അധ 'ചഠായതുകൊണ്ട കഷായം അധിക 

വെനെമൊറ്റന്ന സംശയംട്വദന്ഭവഘ്ന്ന താ൯പ്പയ്യും.- ശോച്പചറ ു 
ഞ്ഞ ഖിധി ആ,വകഴഞ്ച വരയ്ക്കും മൌപ്പെടാത്തതാകുന്നു, 
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൫.൩൭ ആരൊഗ്യകല്ലമ്ലമെ ബാല ലികിത്സായാം 

(ആ വമാസതികഞ്ഞ ബാലന്നു 

൧൭.൭. ഷാണ്മാസി ശെ തുഷഷ്യാംശംഫിത്വാദ്ധപലമുച്യതെ[ 

എകാ ബ്ലെദ്ധപലംദവ്യകേവാഥസ്ൃതുവചിധിയത്തെ 
ആയമാസം രികഞ്ഞവന കുഷായത്തിന്െറമരുന്ന കഴഞ്ചു 

അഞ്ച. ഒരു വയസ്സുതികഞ്ഞാല് കഴഞ്ച ആറ ഇങ്ങ ഗെ കൂട്ടുക 

(മുന്നുചയസ്സൃതികഞ്ഞ ബൊലന്നു) 
ക- കഷപാദാധികംതച്ചത്യണ്ടെമാത്രാപ്ര കീത്തിതാ! 

കുഡൂബത്രയമംഭശകാഥഃപാദാധികൊമതഃ॥ 
മൂന്നു വയസ്സറതികഞ്ഞചന്ന ആദരെമു ദാല്കഴഞ്ച മരുന്നുകൊ 

ണ്ടെ മുന്നാഴിചെട്യേത്തില് കഷായംവചു മുഴക്കാശം മ്വൊറാ പിഴി 

ഞ്ഞഥിച്ചു കു൨ാഖെ ആഗക്കും ആല് ധാലില് ഒരു ഭാഗധുമാ 
ഒഴ! സെധുപ്പിക്കനം 

(അഞ്ചും ദ്റീട്ടും പത്തും ചയസ്സുതികഞ്ഞവക്കു 

൧൨.൪. പഞ്ചാബൊഖാഷ്ടവഷെ ചദശാബ്ടൊചക്ര മാദിഫ] 
എ കൈകല ദ്ധയെടം ശയ സ്പുബ്ദൂസ്യനിദശിതയ 

അഞ്ചും ഫ്വീട്ടും പത്തും ലയഡസ്സായവക്ക മുന്പറഞ്ഞ ആറെ 
മുക്കാലില് ക്രമെണ മുമധൊചും ഒന്നരയും രണ്ടെകാലും ക്ഴഞ്ച ചെ 

തകൊഠാകം 

൧൨൨൩. പാദൊനപചലസംസിദ്ധൊക്വാഥപ്പോദാം ശ പജ്ജ്ടി 

തം] കലയെ ല്കഡുബ്ചസ്യാദ്ധാതസ്ധ്യാര്ധമിതിചെതരെ॥ 
മുക്കാല് പലം മരുനാകൊണ്ട കഷറയെക്കുമ്പാഠാ മുഴ്രമെ 

യാല് പിഴി ഞ്ഞരി ലവ കവക്കി ഉഗക്കാഴക്കാക്കഷ - (൭ഴക്കാക്കെണ 
മെന്ന ചിചരുടെ പക്ഷ) 

(്പരുണ്ടചയസ്സു തികഞ്ഞവന്നു 

൧൨. ൭... ദവാദശാ ബ്ബസ്യമാത്രാ തുകഷാലാപരിചജ്ജിതം। 
പലമം ദമ.ഷായശ്ചപ്രാശവദെലലിധിയതെ॥ 

൨ നൂണ്ട പയസ്സായലന്ന പത്തരക്കഴഞ്ച മരുന്നുകൊണ്ട മു 
ന്പറഞ്ഞ പ്രകാരം കഷായം വെക്മകഃ 

൨൦. പൃണതുഷൊഡശെഖഷൈമാത്രതുപലമുമു,൭ ത] 

നാ യുവ തേതസൂച്ചമാത്രാസ്യപരമാമ ൭ാ॥ 

പതി നാറ പയസ്സുതികതഞ്ഞല്പതെ ൭ പലം മരുന്നുകൊണ്ട് 
കഷായം ധിധിച്ചിട്ടില്ലായ്്കുയാല് പത്തരക്കഴഞ്ചിലധികം മരു 
നനബാലന്ന കൂട്ടെണ്ടം ഗു 
0 ൩.ദ്രേഷമമ്ധയചി ധി പ്രാരക്മായഥാലസ്ഥമി തൊഗ്ശുരും! 



ദ്വി തീയാദ്ധ്യാ ര $ , ൩.൭ 

ലഹു ലോകല്ലയെദ്യക്തവാകൂട്നാദിനാംദി ശാഠായഃ; 

ടക മെല്ലറഞ്ഞ വിധികഠം ആധിക്യന്പുനതകം മ. പരിഫരിചു 

 മുദ്ധ്യമപക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ച പറഞ്ഞതാകുന്നു_ മെല്ലറഞ്ഞ മു 
 തൂകകളില്യിന്ന അധികമാക്ുകചയൊ കറയ്യയകയൊ കാലദശാ 

 പസ്ഥകമെ. വിചാരിക്കമ്പൊഠം ചപണ്ടതായിട്ട ധവൈദ്യനതെഃ 

 ന്നിയാല് ചെയ്യും ചൊടിമുതലായതിന്നും മെല്ലറഞ്ഞന്യാമയ 
ധാ മാത്രയെ ഒവെദ്യന൯ സവബു ദ്ധി കൊണ്ട ഡിശ്ചയി ക്കെൊന്ത 

_ മാത്രെകാസാത്രധിദ്ദിഷ്യാസമാസെനഠനലിസുരാല് | 
ച'കിത്സകഠോ മിക്കതും എഎല്ലാലകും റന്നാകുന്നു എയിചും ൫ 

ടം മുടെ മാത്രാഥെഠ കൊണ്ടു ഫലഭൈടം കണ്ടുവരുന്നതാക 

യാല് മാത്രാടെങ്ങമെ. സംക്ഷെപിച്ചിട്ട ഇധിദെ കാണിച്ചൂി 
രിക്കുന്നു . 

ജതി വാഗാ സൊപ്പ നാമകരാമാ ഠന്ദനാഥപന്ധിതചാരശ 
 ലെന്ര്രകൃതാ ധാരൊഗ്യകപ്പദ്ടമെ ബാലചാകിത്സായാം ഭവതി 
_ യസൃബകൊനാമദ്വ)ത്യയാദ്ധ യായ 

ന് 

അടടാ... 

ആരൊഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാക 

൦ ഘായ് ടയ... 

തൃത്യാദ്ധ്യായ പ്രമരം 8 

(പന മാരിയാല് ലെയ്യുണ്ട ത) 
൧. പത്ഥ്യാഫാരലിഫാരാഭ്ലാന് ത്വാസ്പ്ലാഫമാതുരം] 

ചര; ദ്വ ത്തു ജൂ സ്വയ ശമാടൃദ്ധവമല്ലജ്യസ്തപയെത്തിഷക് 
എഴദിവസം പത്ഥ്യമായഭക്ഷണത്തൊട്ും പ്രവൃത്തി യൊട്ടം 

കൂടെ ഇരുത്തി ത്തു ദിവസദ്ദളില് പനിക്കാതെ മേണ്മൊ പ്പി 
ഉന്നെ തെ യുകി കമം. 

റ് ൪ 
ി ലം 4... യ്യാവാ' ലജ "രമുക്ചസ്യലക്ഷണാനിമഫഷിടില് 

ി് ൩, ബ്്യാതാള്ഈ ി 0 വ 
1. .. ിപര ക്ഷെതതാ നൃത്രപ്യപ്രമത്തധി। ല് ജവ ശൂുടാതെ ലുരന്നാമൂം ജ്വരാ ചി ട്ടാര ൭ ണ്ടാകുന്നലക്ഷട [നങ്ങ 9 കാ ണ്മാനുണ്ടും ൭൮൭) നംകൂടെ പര! ഷിക്കാതെ കുചിപ്പി റ കുരുയയു൭ ഇഫ്യമദടയു ഒ ഷാണസാധനൃത്ത ച്ാട്ടക്കുഷ മുതലായ തും അയം 
റ് ര റ്റ 
.. 



പ്ല ആരൊഗ്യകല്ലദ്ൂുമെ ബാലചികിത്സായാം 

(രയ ലിട്ടാലുണ്ടാകുന്നലക്ഷണങ്ങറാ) 
൩... താപസബ്യയപ്രശമൊ നാ ശഃക്ഛമസ്യാംഗസ ലാഷ്യപം! 

 സാഷ്ടവ ൦ ചക്ഷു രാദ (നാംററദഷയസ 082: 
ര. ി ി ക, നം പ - മനസഃപ്രക്ൃതിപ്രാപ്തിഃക്ഷഖകഥഡുശ്ചൃദ്ധഷി | 

അന്നലി ഷിനി ്രജ്ാരെസ്വജ്ജാരിതസ ത്ര॥ി ടം ് ി ല് ശരിരത്തിന്ന ഥൂടില്ലായ്ക്കയും തള.) പിട്ടചയും കനം കുറവു 
സ്ക വ്യൂ ടു 

; 
കട്മതലായ ജന്ദ്രിയങ്ങധാക്ക പ്രസ്ധാദലും മനസ്സ് ന്ന സൌ 
ഖയ്യൂം സവാഭാലപ്രാപ്പിയും തുബേപ്പും തലയില് ചൊറിച്ചിലും 
ഭക്ഷാപ്പാനു ആ, ഗ്രാഫും വധി വിട്ടു മു ലംഷണങ്കാ ആ 
കന, ... 

(കവ പ്പി പാന് റ്റീ ന 7 

൫. സഭാദെധിരസയധസ്ഥെമസു ാഡച്ചസമന്വിത്തെ! 

പ ഞ.ഗ സ്ധ ചതുജ്ജാതവചാസരളദ്ദാരുടി; 
മ. കല്ല തൈന്നാളകെരസ്ത്യസ്സറെ ഠ പ്രസ്ഥൊലിചാഷിതദി 

ഥിതൊ ല്ല തൃതിയാപ്ലൊടുദ്ധവംതിലജഎ 2) ൮39 

് കം ഴ് [1 1 ഥ് 
ച ക! റ) റ 

ി 
7 

വ 4 ൨൭ വാം കുവന്തച ജടിചുപിഴി ഞ്ഞനിര ഇടങ്ങഴ) ഒന്ന കെത 
ര്ലെക്ട്ം ജഇടഞണ്ഗിനാല ഇതില് ഇരു൭വഖലി രാമച്ചം ചന്ദഹാ. 
ഇരട്ടിമധുരം മ്മൊട്ടും പല ത്തരി ല്ല വമ്്ത്മെ ലോ) പച്ച 
ല യാഥധച്ലുവവ വയമ്പ ചരകം ദെഖതാരം.ജവ ംരംരന്ദുക 

ി 

ഗ് ച. 

ക ഞ്ചെ താര.ചയകലക്കി! നാനാഴിവെളിചെെചെയ്ത അരക്കിലമന ' “ഫിദാ. പാകത്തില് കാകി അരികക. രം വക്ിമെണ്ണ തലയിലും 
മിമുലും തെച്ചുകുളി ച! ക്കുക മുന്നു ലയസ്സ്സു തികമ്മാല് ധെള്ളി 

ച്പെണ്ണൂയ്യു പകം ണു കൂടടുകയുമാട 
| ഥി ഒരണ 

൭.. മുസ്ദാധിലാബലമേലധയ സ്ഥാദാരുയഷി ദി 
ടം ഴ് ക ന അസരയാല്ടതാടി ശ്ച്യിച്ലുചെലിയിച ടത 

൮... കലം കൃടെതവുരാദാരയഷ്ഠിസരകൂ പചയനന്ൈഃ। 

രാസ്ത്റാ ശപഗസ്ധതക്കൊലമഞ്ചിഷ്ാപേത്മകകെരപി॥ 
൯... സമാംശനമതക്െണസഥദെലിസെയചി 

സഷധിതസ്സാധി സ്റെഷൊനാക്കെരഫലമ്ധേവഃ॥ 
൭. തിലജൊഖാഫി തൊ ഒ) 6൦൭൭൮ സ്ത്ാദധ'കൊ്റെണൈഃ। 

തു. ൭. തായ. മാ ധെഒ റ പ്ൃയെദെവമമെധഖധഖാ॥ 
മുതത്തെങ്ങക്ക ങ്ങ കൂളത്തിന്ാവെര തൊലികമഞ്ഞ ക്രംന്താ. 

- 

ി 
ചം 

യ) 

ലഡ്കയിം 
തി 

സ്യു ര ട് 

പുലം 

4 

1 

4 
ടം 



തൃതിയാദ്ധ്യായ 8 ൩൯ 
് ഗ് 

ടിപെര ചിററമൂത ദെൌചതാരം ഇരട്ടികധുരാ ഖെങ്ങക്കാതല് 

ഴിഞ്ഞ ഇചകൊണ്ടെ ക.ഷായംവ വ ത്രിഫല ദെവതാരഠം ഞര 

 ട്രിമധു൦ം ചരമ ചന്ദനം അരത്ത അമുക്കരം തക്കൊലദ്പ്യാ 
ട്ടില് മഞ്ഞെട്ടിപ്പെൊടി പതിമുകജചരഅരമ്യുകലക്കി ലെളിമ്വെ 

 ഇ്ുയൊ എണ്ണൂയൊ മൊരു മുചാംകരന്തച നിരുംസമം കൂട 
 ലെത്ത കാച്ചി മുന്പറഞ്ഞ കാരം അരിച്ച തെപ്പ്രിക്കക_ രേം 
എ മുന്പറഞ്ഞതിനെശഓൊ അധികം ഗുണമ ൧ താകുന്നും 

പ മ (തിഫലാദിഎണ്ണു 

ടം ത്രിഫലായാഃകഷയെ ണതുല്യാംശെനചഥസ്മൂനാ 

കല കൃത്യമടാക്ഷ്ടകനുരുഷ്യകുചന്ദന]* 

0൨. വിപചകവംവാപ്രയ ജിത തൈലംഖിഷമങ്കുത്തിജി ല്! 

പ്രതിശ്യായശിരരലസ വരസാദധിഗശാശ ൦ 

&. 

രയ 

1. 
ന്) 

ഴ് 

ന്... 

ചര് 
ി 

ന് ഴു 

മം ലി 
ക് ക് 
ത് 

റ 1 
വി 
ന്. 

് 

ി 

ര് . ത്രിഫലാകഷാഷത്തില് മാഞ്ചി കൊട്ട കുന്ത ഠെ രാ്ഞവി 

നന്ദനം ഇഖ അരച്ചുകലക്കി എ യൊ ചെമിചെ റു൭യാ തയി 
ള് 4] 

 രവെദവം സമംദയുടി കാമ്ധീയരിച്ച തെപ്പ്ിഷംക-- രം തൈലം 
 വിഷമജവരത്തെയും പീഠാസത്തെയും തലചെദധ ഒല്ൃവയടപ്റ. 
തുകമ്കെയും ശമിവ്വിക്രം, 

(സുഷചി തൈലം) 
കര. സുവി രസതക്രദ്യവംകുഷ്ഠ ക്ലെ സാധിതം] 

ലം തൈലംവാപരമഭ്യശെജവരിത സ) ഹിതത്ചതല് 
പാ സാത്തചിര ഇടിച്ചപിഴിതനിരും ൭ വ റ; പുട മിര ഇട്ടിവ ൭൩൬ രു എണ്ണയും 

റ 

ടം ി 

പുച്ച; 

സമംവെത്ത മൊട്ടം അരച്ചുഖലക്കി കാപ്പിയരിച്ചു ആയതും 
പ്പി. 
ൽ മെലയ്ത്ര വെ ഷംവെമ്യ്ൂായ) 

ര... പത്ൈസ്സ പ്പു കദാ ശവത്ഥകരഞ്ഞുഷര ചി രെജു 
സ്വഞ്ചെയുവ്വ മപ്ലതത്ായെനസുഖൊ്കെയഗക്കാദടധഃ॥! 

പാല അരഷാല് ഉ അജ അലചരി ജവകളുടെ ഇലയിട്ടു വെ 
റ) ൽ" റ മം ത്വമവ്വ ലു ധൂട പാകമായാല് അത കഴുത്തില് നിന്ന ക് 

 ഒ്്ലാട്ട ഒഴിക്കുഷ.  ം 
 . ൭൭.൦. യദ്വാപശേമിനി ബം ) ളില് ത സ്ധൊശരപാരേത്ത്പ്പ തെവ്യാവരയ സപ്ലൈ? 

. അല്ലാമയങ്കല് വെരാലല പന്നിയില ത ടു: ല്െവ്ധ്യില ലന്ത 
ര് 1-1] ൧; വ) , [ 1; [കി കോവ ഒുാചച രാ യതി തികൂപ്പിച്ചു മെല് പ്രകാരം 

൧൭൧. ആതൂവണക്കചയും രാമച [ ചുവും തെച്ചി ധിലയും 
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ി 

വി [॥ 
ലി ഹാ ട്ട) ൭ ന്തി ലി റ: വ്ലകുത്തിലിട്ട രിമമ്പ്യിമു ആ ചെഘ്ണയും മെല് പ്രകാരം ഒഴ) 

ലം: 
റ ക്ഷ്] 

ഴു പ് 



൪.൭ ത രൊഗ്യകല്ലദൂടമ ബാലചികിത്സായാഠ 

ള്ഠാ൦-- വഴുത്ത പുലാലചില തന്നെ ജട്ടാവെവ്വം തികൂപ്പിച്ച ൭ 
ഴ് ക്കാ 

൭൬... ശി രൊധാത്രികഷായെ ണസുതരാം ീതളെനച। 
സിഞ്ചെത്തെലസ്യയിദ്ഠാരംബചാസാതരണകല്ലയെ ല് 

തഭ്ധ നെല്പിക്കവെ കൊണ്ടു കഴുകി കവടന്താട്ടിത്തംളിമെ 
കൂ ൭മഗ്ൃക്മ കളക 

:൭- അഗേര്യൊമുദപിഷ്യെയതത ആസി പ്യമാജ്ജുയെല്| 
രാസാമ യാ ന മൃദ്ധിഭത്വാ; 7 ഡല് സ്റ്റാമല ചയൊശ്ചപ്യന്്ു പി ദത്വാഖവമദുതയല് 
ചെവപയറ അരച്ചു മെതെച്ചു തല ധഥൊല്ലിക്കചെ മ കൊ 

ണ്ടും കഴ്ത്തിന്ന കിഴ മുന്പറഞ്ഞ കാമൂവെ ശല ംകൊണ്ടും കഴു 
ഷി തൊത്തി മുദ്ധാലിങ്കല് അരത്തയ്ം ഡൊല്ലിക്കയും കൂട്ടിപ്പൊടി 
യയ തിരുംബുക. 

(കളിച്ച മടഗശെസെ ചിപ്പാന് ഗുലികു 

൦൨൮... പായയെ മൂജപ്രദരാംഗുളികാം പ്രാഗ ദിര്താം। 

കൊപ്പൊെനമുസ്മാതൂണ്ണിഭ്യാംകവഥിതെയതുചാരിണാ। 
പഠിക്ക നന്നായിട്ടു ഗുദ്പികകഠോ പറഞ്ഞെടത്ത ആ 

ല്യം പറഞ്ഞ ഗുളിക മുത്തെങ്ങയും ചൂാരാകൂടി കഷായംവ 
൧] അതിലരച്ചു ചെത്ത സെചിപ്പിക്ക- 

(മുക്കുടി ക്കു 

൧൯... സഫാദെപിരസെസിലധം സമതമ്രെകട്ടത്രയം 
9 കല്യംകൃത്യഗള ംദദ്യാദഥചാസൈന്ധലാന്വിതം9 
വ കുവന്തലന്രും മൊരും സമം ചെത്ത അതില് തരിക 

$ അരച്ചുകലക്കി വല്ലപണ്ണം തിളപ്പിച്ചു ഇന്ത്യ പൊടിച്ചിട്ട 
ആയത ഥുപ്ലികയുടെ സ്ഥായത്തും അന്നത്തൊടുകൂട്ടി യിട്ടും ഉ.പ 
യൊഗിപ്പിക്കാംം 

൨൦. ലല ന്നംലൊജയെല്പുശ്ചാദധ്യഞ്ജയൈളഘുരൊച ി 
സൈ] ടദ്യാത്തത്രഞ്ച നാ ത്ൃമൂംയോഷനാഗരപാചി തം റ 

കുമളി കഴിഞ്ഞാല് ഗുക്രികയൊ മുക്കടിയൊ സെവിപ്പ്പിച്ചതി 
൭൯റശെഷം ഗുരുതാം കുറഞ്ഞ അരികൊണ്ടുന്ടാക്കിയ ലൊറ 
ഗുരുത്വം കുറഞ്ഞതായും രചികരമായ കറിയൊട്ടം കൂട്ടെ ഭ . 
കഷിദ്ല്ിക്ക അധികം പുക്ളിയില്ലാത്ത മൊര കൊടിത്തുവഖെരും 
ചക്കമിട്ട കാച്ചി കൂട്ടാം ) 

൨൧.-. നാശയെൽഗുരുനൈ വാതിമാത്രം നതൂലിദാഫി ചി] 
റ സദ്യൊനധ്യഗുളാന൯പമാംസായിദധിസപ്പിഷ 

കൂരതാമുള്ള സാധനത്തെ ഭക്ഷിപ്പികരകയും കിഴങ്ങ കാലി 



തൃതീയാദ്ധ്യായഃ രഗ 

ത്ത, ചെമ്പ മുതലായതു കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കറികഠംകൊ 

ട്ടക്കുകയുമരുതു. മുന്നു കുളി കഴിയുനവരെ പുതിയ ശക്കര, ആ 

ആൂപമാംസം, തയിര., നെയു ഇവകളെ വജ്ജിക്കണം. 

_ ൨൨. ഒപരഃപ്രത്യവതിഷ്ടെതലീനൊധാതുഷ്ടയ സ്ഥിതഃ 
ആമാനുയായിമന്ദാഗ്നിരാമാദ്രക്ഷ്യൊഖിശേഷത£ & 

൨൩.ഒ്പരെണകശിതസ്സത്വശരിര ബലപജ്ജിതഃ | 
അപ്പ൪ണ്ണ ധാതുയ്യാപത്സ്യാല്പ്രകൃതിംപ്രാപ്യനിര്പ്പതഃ॥ 

ഗുതദ്രപ്യഭക്ഷണം മുതലായതു ചെയ്താല് രസാദിസപ്ലധാതു 
ക്കുളില് സ്തക്ഷ്മമായി ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ജവഠം അജീര്ണ്ണുദോഷ 
ത്തെ അനുസരിച്ചു പിന്നെയും പ്രകാശിക്കം. മന്ദാഗ്നിയായിരി 
ക്കുനവനാ അല്ലീിര്ള്്റും വരാതെ കഴിപ്പാന് വകൂരെ യത്നം 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. വിശേഷിച്ചും പനികൊണ്ട കൃശനായി 
മനുശ്ശൂരീരങ്ങറാക്ക ബലഹാനിയെ പ്രാപിച്ചവനായി ബാല്യം 
കൊണ്ടെ ധാതുക്കഠാക്ക തികലില്ലാത്തവനായിരിക്കന ബാലന് 
എപ്പോഠം സ്വസ്ഥതയെ പ്രാപിക്കുമൊ അത്രനാളും വളരെ 
പത്ഥ്യമായ ആഹാരത്തോടും പ്രവൃത്തിയോടടം കൂടിയവനാക്കി 
ഇരുത്തുകയും വേണം. 

' ൨൪. ക്രമെണാഹാരമാത്രാഞ്ചരക്ഷന്നഗ്നിംവിലദ്ധയേല് | 
സ്താനഞ്ചപ്രത്യഫന്ത സൃക്രമെണൈവാനുക ല്ലയെല് [ 

ചോറ അല്ലമായി ദിയംപ്രതി അധികം കൊട്ടത്ത ക്രമേണ 
നിത്യസ്ഥിതിയിലാക്കണം. ഇതുപോലെ കുളിയും ക്രമത്തിലട്ട 
പ്പിച്ച നിത്യമാക്കിക്കൊഠാക. 

൨൫. ഷഷ്ടാദിഷപാപ്പലെഷ്വസ്യനെഷ്ടസുക്രസമന്ധിതഃ 
സ്റ്റെഫസ്തസ്മാദിദംഭൂയക ല്ലയെ ത്തൈലമുത്തമം ॥ 

ആറാമത്തെ കുളിമുതല് മോരുകൂട്ടി കാച്ചിയ എണ്ണ്ണു തേപ്പി 
ക്കുകയും അരുതു. അത ഹേതുവായിട്ട് അന തേപാ൯ എണ്ണ 
വേറെ പറയുന്നു. 

(അശ്വത്ഥവില്വാദി) 
൨൬. അശ്വത്ഥവില്പസിംഫാസ്വപത്രാണിഗിരിമദിയീം 

ടംഗരാജഞ്ചസംക്ഷുദ്യനിഷ്കി ഡ്യസ്പാവിതെരസെ ॥ 
൨൭. ഘഎതെജടാശ്വഗസ്ധൈലാസരളൊശീരചന്ദനൈഃ | 

ത്രിഫലാമധുകോപെതൈെടകല്ലിതെന്റാളികെരജം 
൨൮. സ്നറേഹന്തിലെത്ഭേവംവാപിപാചയെത്സഫിതഃപരം | രഗ ്രസാദനായാലമായുഷ്യെ ബലപുഷ്ടിക്ചല് ॥ 

൬ 



ന 

ര൨. ആരൊഗ്ുയകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 
4 

അരയാലില, കൂവളത്തില, ആടലോടകത്തില, മലയമുക്കി 
കഞ്ഞുണ്ണി ഇവ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത അരിച്ച മാഞ്ചി, 
അമുക്കുഡം, ഏലത്തരി, ചരളം, രാമച്ചം, ചന്ദനം. ത്രിഫ്മല, 
ഇരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണു 
യൊ കാച്ചിതേക്കുക. ഇത രക്തപ്രസാദത്തെയും ബലത്തെയും 
വുഷ്ടിയെയും ഉണ്ടാക്കും. എന്നും ശീലിക്കാം. 

(ബലാഗളുച്യാദി എണ്ണൂ 

൨൯. ബലാഗുളുചികാളാരിമെദത്വഗൃഷ്ടിചന്ദനൈഃ 
സിദ്ധെക ഫായെയഷ്ട_ാഫ്വകഷ്ടവാള കപത്മകൈഃ ॥ 

൩൦. സൊശി രൈല്വെല്പമുസ്സൈലാചരാകടചധാസ്മകൈഃ | 
ജ്യോതിഷ്ടതിന്ദുരെഖാശ്വഗന്ധാസരളുസംയുതൈഃ ॥ 

൩.൧. കല്ല തൈഃപക്വമ ഭൂംഗെതൈലനത്തുപരമംഫിതം | 
വൃദ്ധവൈട്ദൈസ്സമാംമൂാതംപ്യവൃസ്മാല്ഗുണതൊധികം! 

കുറുന്തോട്ടിലേര ചിററമ,ത കരുലവേലപ്പൂട്ട എരട്ടിമധുരം ച 
ദനം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച എരട്ടിമധുരം കൊട്ടും ഇരു 
വേലി പതിമുകം രാമച്ചം വിഴാലരി മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഏല 
ത്തരി ത്രിഫല കുരുക്ക ഞ്ഞ കുടകപ്പാലയരി കൊത്തമ്പാല 
യരി ചെറുവന്നയരി കാർ൪കൊകില൪] അമുക്കുരം ചരളൂം ഇവ 
കല്ലയമാക്കി എണ്ണകാച്ചി ആയതും തേപ്പിക്കാം ഈ പഞ്ഞ 
എണ്ണ മുന്പറഞ്ഞതിനയെക്കാഠം ഗുണമുള്ളതാകന്നു. 

(ശതാവയ്യാദി എണ്ണ 

൩൨. ശതവയ്യാരസെ മാംസിരുഗ്രാസ്താനതചന്ദനൈഃ ! 
കുന്ദു തഷ്യാഗശ്വഗസന്ധേലാസരളൈ ഃകല്ു।ിതൈഃപച്േചേല്! 

൨,൩.നാകികേരോത്മവംസ്റേഹംതിലജംവാതമന്വഹം 
ശീലയെദ്വാരസെധാത്രലയസ്റ്റിദ്ധമെ ഭിരഥാപിപാ.! 

ശതാവരിനിരില് മാഞ്ചി കൊട്ടം അരത്ത തകരം ചന്ദനം 
കുന്തുരുക്കം അമുക്കുരം ഏലത്തരി ചരളും ഇവ അരച്ചു കലക്കി 
വെളിച്ചെഴ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ കാച്ചി ആയത നിത്യമായി ശി 
ലിപ്പിക്കുക. നെല്ലിക്കയുടെ നീരിലും മേല്പ്രകാരം കല്ലയചേ 
ത്ത വണ്ണ കാച്ചിതെക്കാം, 1 

(ബലാമൂലാദി എളു 

൨൪. ബലാമുലവരിപില്വപയസ്ഥാദാരു ചന്ദനൈഃ। 
1 സിദ്ധൊകഷായെമജ്ഞിഷ്ടാകുഷ്യാബ്ലമധുയഷ്ടഭി 



00.൭൦ മ 
ടു, ര 40൦ 

തൃതീയാദ്ധ്യായഃ ര"൨. 
ന 

൩൫. ശാരിബാഞ്ജനതക്കൊലകടകാഗരുചന്ദനൈഃ | 

ഫലത്രയജലൊശീരചതുജ്ജാതക ചൊരകൈഭഃ!। 
൩൬.കഷ്യിതൈഃകെരജസ്സറെഹ സിദ്ധസ്തിലജഎവവാ | 

പ്രശസ്ലൊനിത്യമ ഭ്യംമഗജ്വരിതസ്യവിശേഷതഃ।! * 

൨൭. ചക്ഷ്ൃഷ്യഃകെശ്യആയുഷ്യൊരക്ഷൊഘ്ഃപരിബ്ദംഹണ? 

മെദ്ധ്യൊബല്യശ്ചധാതുനാംസ്ഥാപനൊവണ്ണുപ്തരണഃ॥ 

കറുന്തോടി ചര ശതാവരിക്കിഴങ്ങ കൂവതുത്തിന്വേര ചിറ൭ 

മുത ദേവതാരം ചന്ദനം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച മഞ്ചട്ടി 

പ്പൊടി കൊട്ടം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഇരട്ടിമധുരം നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ 

ലി 

അഞ്ജഠക്കല്ല തക്കോലപ്പപൊട്ടില് കട്ടകരോഫഹണി അകില ച 

ന്ദനം ത്രിഫല ഇരുവേലി രാമച്ചം ഏലത്തരി ഇലവങ്ങത്തൊ 
ലിപച്ചില നാഗച്തുവ്വ ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെണ്ണുയൊ 

എണ്ണുയൊ കാച്ചി ശീലിച്ചാല് നല്ലതാകുന്നു. ഇതുവരെ പഠ 
ത്തെ എണ്ണകളില് എഏതെങ്കിലുമൊണ ആറാമത്തെ കുളി മുത 

ലും നിത്യമായി തേപ്പ്ിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണ പനി ഉണ്ടാ 
യവ വിശേഷിച്ചും ഫിത മാകുന്നു. കണ്ണിന്നു രക്ഷാകരമായ്യം 
തലമുടിയെ വദ്ധിപ്പിക്കുനതായും ഭൂതബാധാശമനമായും പു 
ഷ്ടികരമായും ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉ.ണ്ടാക്കുന്നതായും ബലകരമാ 
യും രസാദിധാതൂക്കമെ ക്ഷയിക്കാതെ നിറുത്തുന്നതായും രക്ത 
പ്രസ്വാദത്തെ ഉ ണ്ടാക്കുന്നതായു മിരിക്കുനതാകുന്നു. 
൩൮. രക്തക്ഷയെവിശെഷെണരക്തവൃദ്ധിചിശുദ്ധിദൈഃ ! 

ശിലയെല് സാധിതംതൈലംശിരൊഫിത്വെതരത്രതു। 

. ചിലക്ക പനി മാഠിയാലും പനിയുടെചികിത്സാ വൈഷമ്യം 
കൊണ്ട രക്തക്ഷയം കണ്ടു എന്നുവരാം. അവക്ക വിശേഷിച്ചു 
രക്തത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കന്നതായും രക്തത്തിന്ന ശുദ്ധിയുണ്ടാക്കു 
നാതായുമിരിക്കുനന തൈലം ശിരസ്റ്യൊഴികെ ശേഷം അംഗങ്ങ 
കില് തേക്കുന്നതു ഹിതമാകുന്നു. 

(മേലയ്ക്കു ലാക്ഷാദിതൈലം) 
൩൯. ലാക്ഷാവള്്റ്റവതീിദ്വന്ദപ്വലാട്യാലകനിശാദ്വയൈഃ | 

സിദ്ധെകഷായെ മഞ്ജിഷ്ഠാക്ഷ്ടൊശീരപുനന്ാപൈഃ ॥ 
ര. കലി കൃതെ ടപേയൊമ ദത്വാതത്രചതു ഗുണം 

വിപക്പംതൈലമഭ്യംഗെശിലയെല്പ്രധീലാസരം ॥ 
കോലരക്കം നണാവിക്കിഴങ്ങ, വേമ്പാടത്തൊലി, കുറുന്തോട്ടി 

വേര, വരട്ടുമഞ്ഞറം, മരമതഞ്ഞെത്തൊലി ഇവകൊണ്ട കഷായം 
വച്ച മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കൊട്ടം, രാമച്ചം, തമിഴാമവേര ഇവ 



ര'ര' ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

അരച്ചുകലക്കി പാലും തയിര്വെള്ളവും ഇരട്ടികൂട്ടി ചെളിച്ചെ 
യൊ എമ്ല്്റയൊ കാച്ചി ആയത കഴുത്തിനു കിഴ തേച്ചുകു 

കളിപ്പിക്കുക. നീര ശമിച്ച രക്തപ്രസാദമുണ്ടാകും, 
₹ ( സാര സ്വതഘൃതം) 

ര. ലബ്ലാഗ്നയെ ഭയാല്വയൊഷപാഠൊഗ്രാശിഗ്രരസൈന്ധ 
ലൈ । അജാക്ഷീരെ ഏൃതംസിദ്ധംഹിതന്തല്പ്രതിഖാസരം ॥ 
൪൨. ശീലിതംകരുതെപുഷ്ടിംദാര്ഡ്യമംഗസ്യസവ്യതഃ 

കാന്തിമായുബ്ദലഞ്ചാഗ്നെവ്യാങ് മെധാസുതികൃല്പരം ॥ 
൪൩. മംഗല്യംയക്ഷരക്ഷൊഘ്മപസ്കമതിചിനാശനം | 

സാരസ്വതമിദംസപ്പിബ്ദാലാവാമമൃുതൊപമം ॥ 
ക്രമേണ അഗ്നിബലമുണ്ടായാല് കടുക്ക, ത്രികടട., പാടക്കിഴ 

ങ്ങ, വയമ്പ, മുരിഞങലേര ഇനത്തുപ്പ ഇവ അരച്ച ആട്ടിന് പാലി 
ല് കലക്കി നെയ്യു ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച ആ നെയ്യു സേവിപ്പി 

ക്കുകയൊ കൂട്ടി ചോറുകൊടുക്കുകയ്യൊ ചെയ്തു. ഇതു നിത്ച്യമാ 
യി ശിലിച്ചാല് ശധിരത്തിനാ പുഷ്ടിയും ദൂ ഡ്ധതയും കാന്തിയും 
അഗ്ഗിബലവും വാക് സാമത്ഥ്യവും ധാരണാശക്തയുമുണ്ടാകും. 

ഭൂതോപദ്രവവും അപസ്മാരവും ശമിക്കും. സാരസ്ത്രതമെന ഇയ 
നെയ്യിന്നാ ചേരാകുന്നു. ഇതുബാലന്മാക്ക അമുതോട സമമാ 

കുന്നു. 
(പിപ്പുല്യാദിഘൃതം) 

രര". പിപ്പലീകടചദാക്ഷാഗുഹാമലകശാരിബാഃ ! 
തിക്താതാമലകീലില്വനിംബചന്ദനമാലതീഃ ॥ 

ര"൫. സസ്ഥിരാതിലിഷാസെപ്യാഃകല്പടികൃതൃശൃതംഘൃതം 
ജ്വരപ്രശമനംവഹെവ്വിഷ മസ്യഠനുലൊമനം ॥ 

൪൬. ഹലീമകാംസതാപാംഗശൊഷാരുചിനിബഫാണം | 
പാശ്വശുലംശിരശു ലംവമഥുഞ്ചനിയച്ചുതി ॥ 

തിപ്പലി, കുടകപ്പാലയരി, മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, മുവ്വിലധേര, 
നെല്ലിക്ക, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല് തൊലി, 
കിഴായെല്ലി, കൂടത്തില് ലേര, വേപ്പില്തൊലി, ചന്ദനം, പി 
ചുകമൊട്ട, ഓരിലചേര, അതിപിടയം, രാമച്ചം ഇവ അരച്ചു 
പച്ചവെള്ളത്തില് കലക്കി നെയു ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു ആയ 

തും ശീലിപ്പിക്കാം. വിഷ മജ്ജ്വരംം വിഷമാഗ്നി, ഫലീമകം, 
അംസതാപം, അരുചി, ക്ഷയം പാശ്വശുലംശിരശ്ശൂ ല൦ ൨൪ 
ദി ഇവ ശമിക്കും. 

൪7൭. പിരുദ്ധൊചക്രമവ്യാധിസാഫചയ്യെണസംഭഖെ! 



തൃതീയാദ്ധ്യായഃ ര൫ 

ു ജ്വര സ്ൃശമനംകുയ്യാല് സഫചായുപിരോധിയല്॥ 

അയഘ്യോന്യവിരുദ്ധമായ ചികിത്സകൊണ്ട സാധിീക്കെണ്ടതു 

കളായ ല്യാധികറം പലതുകകൂട്ടി വരുഥൊടത്ത അതുകജില് 

ലനാ ജ്വരമായിരുന്നാല് വേറെ ഉള്ള പ്യാധിക്ക വിധോധം കൂ 

ടാതെ ജ്വരത്തിനാ ശമനമായത ആദ്യംതഥൊ ചെയ്കയും ലേ 

( ണം. 

_ രപ. ഹീനെബലെസമായെച്ചഭൂയിഷ്ടൈചെയ്തദിഷ്യതെ! 

യ സ്മാദ്രോഗപതിസ്സ്പൊയംതസ്കാല് പ്രാധാന മഫ്തി ॥ 

മേല്പറഞ്ഞതിന ബലാബല ചിന്തയുടെ അപേക്ഷയില്ല. 

ജ്വരം രോഗങ്ങളില്വച്ചു രാജാവാകകൊണ്ട എവിടെയും ത 

നെറ പ്രാധാന്യം വിട്ടപോകഷുമില്ല. 

(വിഷളക്തികൊണ്ടുണ്ടായ ജ്വരത്തിന്ന) 

൪൯. ജ്വരെതുവിഷഭളക്ത്യുത്ഥെവിഷമാമാശയ സ്ഥിതം ] 

പ്രച്ചദ സാധയെദ്വൈദ്യസ്തത്തുപക്വാശയസ്ഥിതം [॥ 

൫൭൦. ലിരെകെണചനിരഹ്ൃത്യയഥാദോഷംപ്രേതിക്രിയാം । 
കുയ്മാദശക്തൌശമനംപ്രച്ഛദ്നവിരെകയൊട ॥ 

വിഷ ഭക്തികൊണ്ടുണ്ടായ പനിക്ക വിഷം ആമാശയത്തി 

ജം ലാകുന്നു എങ്കില് ഛദ്ദിപ്പിച്ചിട്ടും പക്വാശയത്തിങം ലാകുന്നു 
എങ്കില് വയറിളക്കിയിട്ടും കളഞ്ഞ ദോഷകോപത്തിന്ന തക്ക 
വണ്ണും പ്രതിചിധിയെ ചെയ്യണം. ദുരബ്ദലതകൊൌണ്ടൊ പേ 
റെ കാരണംകൌണ്ടൊ ആയത സാദ്ധ്യമല്ലാ എങ്കില് ശമനമാ 
യ രഓഷധത്തെ ശിലിപ്പിക്കണം. 

(അഗ്നിമമ്ഥാദി കഷായം) 

൫൧. അഗ്നിമന്ഥകണാപില്വലശുനെനപ്രസാധതിഃ 
കഷായസ്സിതയൊപെതൊല!ഷളക്തൃൂത്ഭവംജവഠം॥ 

൭൨. നിഹഫന്തിസിന്ദുവാരാക്കരാഗമുസ്ലാകരഞ്ജുകൈഃ 
ശാഖിനിമൂലസംയുക്കതൈഃക്വാഥസ്സിദ്ധശ്ചതാദ്ൃശഃ ല്ല 

മുഞ്ഞേവേര, തിപ്പലി, കൂളുത്തിന്ചേര, വെളുത്തുള്ളി ഇപ 
കൊണ്ട കഷായംവച്ച പഞ്ചസാര മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവഖി 
പ്പിക്കു. വിഷഭക്ഷണം നിമിത്തമായി ൭ണ്ടായ പനി ശമിക്കും. 
ഇപ്രകാരം കരിനൊച്ച്രീചേര, അഷ്ലാരിതേങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴ 
ങ്ങ, ഉ ത്ങി൯തൊലി., ശംഖവുഷ്ടത്തിന്പേര ഇവകൊണ്ട കു 
ഷായംവച്ച പഞ്ചസാര മേപ്പ്യൊടി ചേത്തിട്ടും സേധിപ്പിക്കാം. 
൭൩. ശ്വെതപാരന്തികാമൂലകടുകാഘനപപ്പുടൈഃ ] 



രന ആരോഗ്യക പ്പദ്ൃമെ ബാലച്ചികിത്സായാം 

കഷായസഡ്ഡ്റാധിതസ്തൂദ്വല്പിപ്പുലീരജസായുതഭ॥ 
വെളുത്ത തെച്ചരിചേര, കടുകരോഹിണി, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങം 

പപ്പുടം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തിപ്പലി പൊടിച്ച മേപ്പൊ 
ടിചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്ക. ഇതും വല്ലതാകുന്ന. 

(മുസ്താടി കഷായം) 

ഒരെ. മു സ്താനിലീഗുഹാപാഠായിശ്ഗണ്ഡീസെപ്യപപ്പുടൈഃ 

സനാഗരൈഃകൃതഃ ക്വാഥൊവിഷോത്ഥംഫരതിജ്വരം ॥ 
മുത്തെങ്ങ, അമരിഖേര, മുവ്വിലപേര, പാടക്കിഴങ്ങ, കരു 

നൊച്ചിപേര, രാമച്ചം; പപ്പടം, ചുക്ക ഇപകൊണ്ടെ കഷായം 
വച്ചു തിപ്പലി മേപ്പൊടിച്ചേത്ത സേവിപ്പിച്ചാല് വിഷജ്വരം 
ശമിക്കും. | ം 

(വിഷ്ണുക്രാന്താദികഷായം) 

൫൭, പിഷ്ണുക്രാന്താബലാലില്വസഹദേലിഫലത്രയൈഃ മുസ്താ 
പപ്പുടപിശ്വാഡ്യയൈഭക്വാഥൊഷസ്കാദധികൊഗുണൈഃ॥ 

പിഷ്ണുക്രാന്തി, കുറുന്തോട്ടിചേര, കൂളുത്തിന്വേര, പ്യവാംകുറു 
ന്തലപേര, ത്രിഫല, പപ്പുടം, ചുക്ക ഇപചകൊണ്ടെ കഷായം വ 
ചു തിപ്പലി മെപ്പപൊടിചേത്ത സേവധിപ്പ്ിക്ക. ഇതമുമ്പെ പറ 
ഞ്ഞെ കഷായത്തെക്കാഠം അധികം നല്ലതാകുന്നു. 

(അഭിഘാത ജ്വരത്തിനാ) 
൭൬. അഭിഘാതജ്വരെ വിശ്വമുസ്ലാജീരക പുഷ്ടരൈ$ഃ | 

ബലാഭ്ൂനിംബമുലാഡ്ഷയൈഃസക്ഷീരശ്ചശൃതൊഹിതഃ॥ 
വിഷക്കാഠഠ തട്ടിയിട്ടൊ കനമുള്ള സാധനങ്ങറാം ശരീരത്തി 

ഇംല് വിണ ചതവ പഠറിയിട്ടൊ താന്തന്നെ ഖല്ലെടത്തും വീ 

ഴുകനിമിത്തം ചതവ പഠറിയിട്ടെ കനമുള്ള വസ്തു ശിരസ്സില് 
വഫിച്ചിട്ടൊ ഉ ണ്ടാകുന്ന പനിക്ക അഭിഘാതജ്വരമെയ്മ പേരാ 
കന്നു. അതിന്നു ചുക്ക. മുത്തെങ്ങ, ജീരകം, വൃഷ്ടരമുലം. കുറു 
ത്തോട്ടിപേര പുത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മല്തൊലി ഇപകൊണ്ട പഠ 

ല്ക്കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പൊടിചെത്ത സേലിപ്പ്റിക്കു. 

(ലേണുപത്രാദി കഷായം) 

൫൭. അഥവാധലേണുപത്രാബ്ദസല്പകിപല്ലവെക്ഷഭിഃ। 

ഭൂനിംബലില്വദെ വാഫ്വബലാദ്വയ പുനണലൈഃ |. 
1 രി ം (ര) 9 [ 

൫൮. അമൂതാപപ്പുടദ്രാക്ഷാസൂപ്യപര്ല്ല്്ിയുതെശ ശൂ റ 

കണാജ്വരകസംയൂക്താക്വാഥസഡ്സൂസിതഎലലാ 

മുളംകലമ്പ മുത്തെരാക്കിഴങ്ങ ഈറമ്പനക്കൂമ്പ; കരിമ്പ, വൂ 

[പി ്ി 



| യു തുതീയാദ്ധ്യായ ര്൭ു 

റിച്ചി 6, ലം 
പ റ്്ത്ത്ത് 
നേ ടു [ന്യു 

ത്തരിച്ചണ്ടവേരുമ്മല് തൊലി, കൂളത്തിന്വേര, ദേവതാരം, കു 

പൃന്തോട്ടിലേരം യരകത്തിന്ചേര. വെങ്കവുര്ന്തോട്ടിചേര, തമിഴാ 

 മലേര, ചിററമുത, പപ്പുടം. മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, കാട്ടഴന്നില് 

വേര, കാട്ടപയററിന്പേര, ഇവകൊണ്ടെ കഷ യംവച്ചു ജീരക 

] 

) ടി വയം തിപ്പലിയും മേപ്പ്യൊടി ചേത്തിട്ടെൊ പഞ്ചസാര മേപ്പൊട 
ചേത്തിട്ടൊ സേധിപ്പിക്ക. അഭിഘാതജ്വരം ശമിക്കും. 

(അഭിഷംഗ ജ്വരത്തിനാ) ി 

൭൯. അഭിഷംഗയ്യവരെഭാര് ങി ഗീപുഷ്ഠരാംബുദപപ്പുടൈട 
ശംഖിനീമൂലദേഖാഹ്പകടുകാലശുനാന്വിതൈഃ ॥ 

(ഭാ ഗ്യാദികഷായം) 

൬൦. കഷായക്ശുക്രൊചെതൊമധുമാ൯വാഫിതടപരം ! 
ഐലെയകമു ലമുവ്യാബ്ദഗുമുചീസാധിതൊപിചാ ॥ 

 ചെറുതേക്കിന്വേര, പുഷ്ഠരമുലം. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, പപ്പു 
ടം, ശംഖവൃഷ്ടുത്തിന്ലേര, ദേവതാരം, കടടകരോഹണി, ലെ 

ഉത്തുള്ളി ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പയൊടിചേ 
ത്ത സ്േവവിപ്പിക്ക. കാമംകൊണ്ടൊ ക്രോധംകൊണ്ടൊ ഭയം 
കൊണ്ടൊ ഉണ്ടായ പനി ശമിക്കും. മേല്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള്കെ 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്വരത്തിന അഭിഷംഗജ്വരമെന്ന ചേരാകു 
ന്നു. അതിനു മുക്കാപ്പിരകത്തിന്പേരും കരുകനാക്കും മുത്തെ 
്ങക്കിഴങ്ങും ചിററമുതും കൂട്ടി കഷായം വച്ച പഞ്ചസാര മേ 
പ്പൊടിചേത്തും സേവിപ്പിക്കാം. ഈ കുഷായങ്ങഠാക്ക രണ്ടി 

ന്നും തേന് മേപ്പ്പൊടി ചേക്കാം. 

(ചേരുമരം തൊട്ടാലുണ്ടാകുഷ പനിക്കു) 
൬൧. അരുഷ്ലരതരുസ്പശസംഭവെശിഷശ്തുലിനി | 

രക്ത മണ്ഡലകച്ചന്ാശരീരെതത്ര ശൊഫിനി ॥ 

൬൨. അക്ഷക്വാഥൊഫഹിതഃക്ഷൌദ്രസിതാജീരകമിശ്രിതഃ । 
ലാക്ഷാദുരാല ഭാംഭോദൈസ്സ്റാക്ഷൈവ്യാസംപ്രസാധിതഃ॥ 

ചേരുമരം തൊട്ടാല് സവ്യാംഗം ചുവന്ന വട്ടത്തില് തടിച്ചു 
നീരോ$ും തലവേദനയോടുംകൂടിയ പനി ഉണ്ടാകും. അതിന്ന 
താന്നിക്ക കഷായംവച്ച തേനും പഞ്ചസാരയും ജീരകവും മേ 
പ്പൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. അല്ലായെങ്കില് കോലരക്ക., കൊ 

 ടിത്തുവവോ മുത്തെങ്ങ താസ്തിക്ക ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു 
4 സേവിപിക്ക. ോ 
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൬൩. അക്ഷാണാന്ത്വചആദായപിഷ്ടപാതമ്കെമുഹുമ്മുഹുഃ 



രപ ആരോഗ്യക ല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ലിംപെദ്വപുഷിസവ്ൃത്രശോഫമണ്ഡലശാന്തയെ 
താന്നിക്കയുടെ തൊലി മോരിലരച്ച സവ്യാംഗവും പിന്നെ 

യും പിന്നെയും തേപ്പ്ിക്കുക. ചുവപ്പും നീരും ശമിക്കും. 

൬൪". കു ലസ്ഥംദധിതൈലഞ്ചസ്വെദഞ്ചപരിപജ്ജയേല് | 
മുദ്ധ് നിസ്തൂന്ന്യെന മഞ്ജിഷ്ഠാംധാരയെച്ചുശിരൊരുജി 

മുതീര തയിര എണ്ണ ഇതുകമ്കെ വജ്ജിക്കുകയും ശരീരം വിയ 

ക്രാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തു. തലവേദന ഉ.ണ്ടായാല് മഞ്ച 
ട്ടിപ്പ്യൊടി മുലപ്പാലില് ചാലിച്ച മുദ്ധാലിലിടുക. 

൬൭. ബാധാഭിചാരജൌയൌതെൌകൃത്വാ ബാധാഭിചാരയൊടഃ 
സദ്യഃപ്രതിലിധിംവൈദൃയശ്ചികിത്തെച്ചയഥൊദിതം 1 

ബാധാഭിചാരങ്ങളെക്കൊണ്ട ഉണ്ടായ പഠനിക്ക ബാധാഭി 
ചാരങ്ങളുടെ പ്രതിചിധിയെ ചെയ്തിട്ട ദോഷകോപത്തെ അനു 
സരിച്ച മുന്പഠതഞ്ഞവ്രകാരം ചികിത്സകഠം ചെയ്തുകൊഠാംക. 

൬൬. ഇത്യാഗന്തുസ്സമാസേനദശിതൊത്രപ്രതിക്രിയാ । 
യാചസാജ്പരിതസ്യാമീപയ്യാഫ്ഠാലിധയസ്ത്താഃ ॥ 

ഇങ്ങിനെ ആശഗത്തുകജ്വരവും അതിന്െറ ചികിത്സയും ഇ 
വിടെ സംക്ഷേപെണു പഠലയപ്പെട്ട്. മേല്പറഞ്ഞ ചികിത്സകഠം 
എല്ലാ ജ്വരങ്ങളിലും മതിയായി വരുനതാകയാല് ഇനി പിസ്ത 
രിച്ചു പറയുയ്മില്ല. 

ഇതി വാഗദദാസൊപനാമകരാമാനന്ദ നാഥപണ്ഡിതപാര 
ശെന്ദ്രകൃതാ ലാരൊഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം തതി 
യസ്തബകൊനാമ തൃതീയാഭ്ധ്യായഃ 

ആരോഗ്യക ല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം. 

ചതുത്ഥാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭ, 

 രക്തപിത്ത ചികിത്സാ 

൧. അധഥാത്രരക്തപിത്തസ്യചികിത്സാതത്രതുദ്ധഗെ। 
പിരേചനംപ്രയുഞ്ജിതമുദ്വീകാമലകാദിഭിഃ॥ 

ഏററവും മൂദ്്യങ്ങളായി തീക്ഷ് ണങ്ങളായി എരുവൊപുജിയൊ 

ഉ പ്പൊ ആകുന്ന രസത്തോടുകൂടിയതുകളായി പിദാഹികളായി 

രിക്കുന്ന വസ്തൃക്കളെയോ പിത്തവദ്ധനങ്ങളായിരിക്കുന വരക 



ന് സതം ൮ 
ര് 1 ര്ച്ച ക 

പ ന: ം ചതുത്ഥാദ്ധ്യായഃ രന് 

_ മു൭നെല്ല മുതലായതുകളെയൊ അധികമായി ഭക്ഷിച്ചാല് എ 
 കൃല്പ്പീഹകളിലുള്ള രക്തം ഇളുക। മേല്ലോട്ട പ്യാപിച്ച വായ, 

മക്ക മുതലായ ദ്വാരങ്ങകുടെയും, കിഴ്രോട്ട വ്യാപിച്ച മലദ്വാര 
 ത്തുടെയും മുത്രദ്വാരത്തുടെയും. സവ്യാംഗം വ്യാപിച്ചാല് സ്ക 

ല രോമകൂപങ്ങളുടേയും പുഠത്തയ്ത്ക പുറപ്പെട്ടകാണാം. അതിന്നു 
 രക്തപിത്തമെന്ന ചേരാകുന്നു. അത ഉ ദ്ധവഗവും അധോഗ 

. പും ഉ ഭയായനവും ഇങ്ങിനെ മുന്നുപ്രകാരത്തിലാകുനു. വായ 
മുതലായിട്ടുള്ള ദ്വാരങ്ങളില്കൂടി പരുന്നത ഉ ദ്ധ്വഗമെണ ആ 
റിക. മലദ്വാരം മുതലായതിഅകൂടി! പരുനത അധൊഗമെന്നു 
അറിക. രണ്ടുപ്രകാരപുമായാല്  ഉ.ഭയഠയനമെന്ന അറിക. 
അതുകജില്വച്ചു ഉരഭ്ധവഗമായതിന്ന മുന്തിരിങ്ങ, നെല്ലിക്ക മു 
തലായ മുദുദ്രപ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടെ വയറിളു ഒക. 

(വയറിമുക്കുവാന് അഭയാദി കഷായം) 
൨. അഭയാമലകദ്രാക്ഷാക്വാഥൊമമധു സിതാഷ്പ[താ 

കദ്ധവഗെരക്തപിത്തെതുലിരെകായ പ്രശസ്ൃതെ ॥ 
കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം ഇവകൊട്ടെ കഷായം 

വച്ച പഞ്ചസാരയും തേനും മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. 
_ എനാല് വയറിളുകം., രക്തപിത്തം ശമിക്കുകയും ച്ചെയ്യും. 
൩. വിദ്്തക്രാന്തു $പിബെല്കല്ലംപയ സാകംകമസ്വവാ | 

ശന്മലിമുകളാനാംവാതതസ്തസ്യപ്രശാന്തയ്യെ ॥ 

പയറിളക്കിയതിനന്െ റശേഷം വിഷ്ണുക്രാന്തി പാല് വി,ഴ്ിയ 
രച്ചു സേവിപ്പിക്കുക. അല്ലായെക]ില് കുഠാകുമമകേസരമൊ പതു 

യുടെ മൊട്ട്ടൊ പാലിലരച്ചു സേപിപ്പിക്കുക. ഒദ്ധ്വഗ്മായ 

ൂ രക്തപിത്തം ശമിക്കും. ലു 

രഃ. രസംധുദ്ധൂ രപത്രസ്യചതുശ്ശൂണഘൃതാന്പിതം । 
സമ്മര്ദ്യനിരസികൃത്ൃഘൃതംമുഭ്ധ് നിപ്രലേപയെല് ॥॥ 

മ്മത്തില പിഴിഞ്ഞ നീര നാലിരട്ടി നെയ്യുകൂട്ടി ഉരസ്ധി 
നിര വറഠിയാല് നെയ്യു മുദ്ധാവില് തലോടുക. രക്തപിത്തം 
ശമിക്കും. 

(മൂക്കില്കൂടി ചോരവരുന്നതിന) 
൭. പടൊലപത്രസാരെണനപനീതംലിമദ്ദ തല് | 

ലിധായനിരസംതെനമൂര്ദ്ധ് നിലെപംപ്രക ലുയെല് & 
൬. നാസാമാഗ്ലാഗതംരക്തപിത്തമാതശുനിയച്ഛതി । 
കള്റാദ്ധവനാതുധില സ്ൃപത്രജെനരസെനതല് [ 

ഒ 8 



൭൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ലാമെ ബാലചികിത്സായാം 

പടോലത്തിന്െറ ഇല പിഴിഞ്ഞ നീരും വെണ്ണനെയ്യും സ 
മം ചേത്ത ഉരസി നീരറുത്ത മുര്ദ്ധാപിലിടുക. മുശടില്ക്കൂടെ 
ചോര വരുന്നത മാറും കൂളുത്തില പിഴിഞ്ഞ നീരില് ഖെ 
നെയു കൂട്ടി മേല്പ്രകാരം ചെയ്താല് ചെവിയില്കൂടി ചോര 
പോകുശ്നത മാറും. 

(കണ്ണില് കൂടെ ചോരവരുന്നതിന്ന) 
ഒ. സംക്കുദൃത്രിപദീപത്രംപസ്രരനിഷ്ണ്ീഡ്ൃതദ്രസം ! 

നാളികെരോദകെസിഞ്ചെല്കരുകഞ്ചാത്രയൊജയെല്॥ 
അക്ഷ് ണൊരാശ്ഷ്യൊതനന്തെനരക്തപിത്തനിബര്ഫ 

ണം! ജീപന്തീഠസസപ്പ്റിഭ്യാംമൂര്ദ്ധ് നൊലെപശ്ചശസ്ൃതെ॥ 
നിലംപരണ്ട ഇടിച്ച വസ്രൂത്തിലിട്ട ഞെക്കി നീരെടുത്ത അ 

ത ഇതുന്നീ൪ വെള്ളത്മില് ചേത്ത അല്പം തേററാമ്പരലും അര 
ചുചേത്ത അതുകൊണ്ട കണ്ണില് ധാരയിടുക. കണ്ണില്ക്കൂടെ 
ചോര പോകശനത മാറും അടപചൊതിയന്കിഴങ്ങിന്െറ നീരും 
നെയ്യുംകൂട്ടി ഉരസി മുര്ദ്ധാലിലിടുകയുമഠം. 

(ചോര ഛദ്ദിക്കുന്നതിന) 

൯. സഫാസ്പവെദ്ധ്യാശുൃ ഇ്ലൂനതൂനപനീതെനസംയുതം ! 

ലെഫയെദാ തൂരംധൈദ്ദയ്യൊരക്തശദ്ദിപ്രശാന്തയെ ॥! 

സഫസ്സ്രലേധി പൊടിച്ചു വെണ്ണണനെയു കൂട്ടി സേധിപ്പ്ിക്ക 
ക. ചോരഷദ്ദിക്കുന്നത മാറും. 

(പടശുംഗാദി കഷായം) 

൧൦. വടശുംഗബലൊശിരപ്വഷമുലൈഃപ്രസാധിതഃ | 
പിതഃകഷായസ്സക്ഷീരൊരക്തപിത്തനിബഷ്ണഃ॥ 

പചേരാല്മൊട്ട്, കുറുത്തോട്ടിചേര, രാമച്ചം, ആടലോടകത്തി 
൯വേര ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച പാല്കൂട്ടി സേവിപ്പി ടക. 

രക്തപിത്തം ശമിക്കും. 

(ശതാപരി കഷായം) 
൧.൧. അധൊഗെതുശതാവയ്യാമൂലെനക്വഥിതംജലം | 

മധുമച്ചുസ്യതെപിതംതത്സദ്യസ്തന്നിയച്ഛുതി ॥ി ) 

അധോഗമായിരിക്കന രക്തപിത്തത്തിന ശതാവരിക്കിഴ 

ങ്ങ കഷായംവച്ചു തേന് മേപ്പപൊടിചേത്ത സെവിപ്പിക്കു. 
(മൃത്ര മാഗ്ലുത്തില് കൂടെ ചോരവരുന്നതിന്നു) 

൧൨. പഞ്ചമുലബലാഭീരുസിദ്ധഃക്വാഥഃ*പയൊപിലാ! 
പീതംപ്രശമയെല്സദ്യഃപിത്താസ്തങ് മൂത്ര മാഗ്ണഗം 



റ് റ് 1 

ചതുത്ഥാദ്ധ്യായഃ ്ി ൫൧ 

(പഞ്ചമൂലാദി കഷായ) 

 കാരിലവേര, മുവ്വിലചേര, ചെറുവഴുതിനപേര, ചെറുവൂകൂ 
വേര. ഞെരിഞ്ഞില, കുറുന്തോട്ടിചേര ഇവകൊണ്ട കഷായം 
വച്ചിട്ടൊ പാല് കറുക്കിയിട്ടൊ സെപിപ്പിച്ചാല് മുത്രദ്പാരത്തു 

ടെ രക്തം പോകുന്ത ശമിക്കും. 

(മലദ്വാരത്തുകൂടെ രക്ത ംപോകുന്നതിന്ന) 

൧൩. പിഷ്ടവാശന്മലിന്ിയ്യാസമജാക്ഷിരെണപായയേല് |, 
ഗരദാഭ്ധവനാപ്രവൃത്തന്തദ്രക്തപിത്തംനിയ പ്പതി ॥ 

പൃതൂപശയരച്ചു, ആട്ടില്പാലില് കലക്കി സേവിപ്പിക്കുക. 

മലദ്വാരത്തുകൂടെ പോകുന്ന രക്തപിത്തം ശമിക്കും. 

(ശാരിബാദി കഷായം) 

൧൪. ശാരിബാമധുകോശിരതണ്ഡു ലീയകവാളുകൈഃ | 
ദ്രാക്ഷാഹിമസമംഗാഭിരുല്ലലൌച സാധിതഃ॥ 

൧൫. യഭ്ധപാധൊഗംഭ്വിമാഗ്ശുവോരക്തപിത്തന്നിയച്ഛുതി | 
അത്രപാദശ്ശൂതാപയ്യായൊജ്യഇത്യപരെലിടു ॥ 

നന്നാഠിക്കിഴദം, ഇരട്ടിമധുരം, രാമച്ചം. ചെറു ചീരഖേരം 
ഇരുലേലി, മുന്തിരിഞ്മാപ്പഴം, ചന്ദനം, പറച്ചുണ്ടചേര, ചെങ്ങ 
ഴിനീിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തേനും പഞ്ചസാര 
യും മേപ്പപൊടി ചേത്ത  സവിപ്പ്ിച്ചാല് എല്ലാ രക്തപിത്തവും 
ശമിക്കും. (ഇതില് നാലില് ഒരു ഭാഗം ശതാവരി ചേക്കെണ 
മെനാ ചിലരുടെ പക്ഷം) 

(രക്തപിത്തത്തിന്നു ഒ സിദ്ധൌഷധങ്ങഠാ) 

൧൬ നിഷ്ണ്രിഷ്യവിഷപത്രാണിനപചനീതെനഭക്ഷയെല് 
പലാശസ്ൃത്വചൊബൊളപല്ലവാനൃയഥവാതഥാ ॥ 

൧൭. ക്ഷിരെണസേവയേല്സദ്യൊരക്തചിത്തപ്രശാന്തയെ | 
തിസ്റരരാഷധയസ്സി ധാവിഫലാനകദാചനാ ॥ 

ആടലോടകത്തില അരച്ച ഖെണ്ണുനെയു ചേത്ത സേപിപ്പി 
ഒഴ ക. പ്ലാശില്തോലരച്ച മേല് പ്രകാരം സേവിപ്പി9ക. ഞ്ഞെ 
്കിന്കൂമ്പ അരച്ചു പാലില് സേവിപ്പിക്കു. ഇവ മുന്നും സി 
ദ്ധൌഷധങ്ങളാകുന്നു. 

(ചന്ദനാദി ഘൃതം) 

൧൮). ക്വാഥെചന്ദനസാരെണുസിദ്ധെമധുകകല്യിീതെ | 
ശതാവരിരസൊപ്പെതംസിദ്ധംസഡ്റ്റിശ്വതദ്ധിതം ॥ 



൫൨ ആരോഗ്യക ല്ല മെ ബാലചികിത്സായാം 

ചന്ദനം കഷായംവച്ച് ഇരട്ടിമധുരം അരച്ചുകലക്കി ശതാപ 
രിനീരും നെയ്യും സമം ചേത്ത കാച്ചി അരിക്കുക. ഈ നെയ്യു 
രക്തപിത്തത്തിന്നു നല്ൃതാകുന്നു. ം 

നം (ശതാവയ്യാഭി ഗുളം) 

൧൯. ശതാലരിബ ലാധാത്രിപൃഷമുലൈഃപലൊന്മിതെഃ | 
ടു ലാഡ്മധകംവിപച്യാസ്മിന്പാദശെഷെചരിസ്സു തെ ॥ 

൨.൭. സിതാപലാഷ്ടകംടത്വാഘ്ൃത സ്യകുഡുബന്തഥാ । 
വിപച്ചമാവെസാദ്ദ്രതുഖാംശീഗോക്കുരയഷ്ടിഭിഃ॥ 

൨൧. ഭൂതാലകന്ദശൈലെയ സിതാവസുകലാളുകൈഃ । പ്രത്യേ 
കക്ഷ ഭാഗസ്വൈയ്യൊജയെു ക്ഷ് ണചൂര്ണ്ണിതൈഃ॥ 

൨൨. തതപശ്ചാദപതായ്യുംതു .ഠിതീഭൂതംപ്രയേോജയേല് 
സമ്വെഷാരക്തപി ബാനാംഗുമുഎഷപ്രശസ്യതെ ॥ 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോട്ടിചേര, യെല്ലിക്ക, ആടലോട 
കത്തി൯ലേര ഇവ രമാരോപലം നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കു 
ഷായംവച്ചു നാനാഴിയാക്കി അരിച്ചു എട്ടുപലം പഞ്ചസാര ക 
ലക്കി നാഴി നെയു ചേത്ത കുറുക്കി സാന്ദ്രപാകമായാല് കുവ്വ 
പ്പൊടി, ഞെരിഞ്ഞില, ഇരട്ടിമധുരം. നിലപ്പുനക്കിഴങ്ങം കന്മ 
തം, തിപ്പലി, താർതാപല്വേര, ഇരുവേലി ഇവ മുമ്മുന്നു കഴ 
ഞ്ച പൊടിച്ചു ശിലപ്പ്യൊടിയിട്ട ആ പൊടിപിതഠി ഇകൂക്കിച്ചേ 
ത്ത വാങ്ങി ആറിയാല് അത ദിപനത്തിന തക്കവണ്ണം സേ 
ലിപ്പിക്ക. എപ്പാ രക്തപിത്തവും ശമിക്കും. രക്തപിത്തങ്ങളില് 
ഉ.ദ്യവഗമായിട്ടുള്ളത സാദ്ധ്യമെന്നും അധോഗമായിട്ടുള്ളത 
പത്ഥ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട അധികം ഉപദ്രവിക്കാതെ നില്പൂമെ 
ന്നും ഉ. ഭയമാഗ്രേണ ഉ. ള്തായാര അസാദ്ധ്യമെന്നും ശാസ്ര്രൂ 
സിദ്ധാന്തമാകു ര. ആയത വൈദ്യന് അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും 
പേണം. ം 

കാസ ചികിത്സാ 

൨൨൩൨.അഥകാസചികിത്സാത്രകാസാഃപഞ്ചവിധാസുതാഃ।വാ 
തപിത്തകഫൈരാദ്യാസ്പുയൊദ്വൌക്ഷതശൊഷജെൌയ ॥ 

കാസചികിത്സയെ പറയുന്നു. കാസങ്ങഠം അഞ്ച വിധത്തി 
ലാകുന്നു. വാതപിത്തകഫങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും ഉ രഃക്ഷതംകൊണ്ടും 

ക്ഷയംകൊണ്ടും ൭ ണ്ടാകും. 

൨. തെക്രമെണബലൊടദ്രിക്താസ്ത്വ്വെചൊപെക്ഷയാക്ഷയാ। 
കവ്ൃന്തിതസ്മാദാശ്വെതാശ്ചികിത്തെദാശുകാഠിണഃ ॥ 



 ചതുത്ഥാദ്ധ്യായഃ ൫൭൮. 

യ 
മേല്പറഞ്ഞവ അഞ്ചും ക്രമേണ ബലമേറുന്നലയാകുന്നു. എ 

ല്ലാ കാസങ്ങളും ചികിത്സിക്കാതെ ഇരുന്നാല് ഉടനെ ദേഫ: 
 ത്തെക്ഷയിപ്പിക്കും. അതുഫേതുപായിട്ട ആശുകാരികളായിര। 
% 

[ന അതുകഠാക്ക ചികിത്സ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

൨൭൫. ഭജ്ജയിത്വാടത്രഷസ്യപത്രാണിസഫചുള്റ്റുയെല് ] 
; ലാജാനാംതുല്യഭാഗൌസിതയാതദ്രജൊഫിതം ॥ 
_ ആടലോടകത്തില വറുത്ത മലരസമം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച ആ 
പൊടി പഞ്ചസാരകൂട്ടി സെവിപ്പിക്ക. കാസങ്ങഠം ശമിക്കും, 

൨൬. പിഷ്ടവാബ്ബഫഹതികാമൂലംമധുനാപരിലേഹയെല് ! 
' ഖമൊബ്ദഹതികാപത്ര സിദ്ധശ്ചചരമൌഷധം ॥! 

ചെറുവഴുതിനവേര തേനിലരച്ച സേലിപ്പിക്ക. ചെറുവഴുതി 
നയുടെ ഇലകൊണ്ടെ മുക്കുടിവെച്ച കുടിപ്പിക്ക. 
൨൭. ഐലെയകരസംജീളളറ്റ ഗുയുക്താപ്രഗെതരാം 

പായയെച്ചുമനംയാതികാസാപഞ്ചവിധഃക്ഷണാല് ॥ 
മുക്കാപ്പിരകത്തിന്െഠ ഇല പിഴിഞ്ഞെ നീരെടുത്ത പഴയ ശ 

ക്രചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. എല്ലാക്കാസങ്ങളും ൭ടനെ മാറും. നി 

(ച്യൊഷാദി ചൊടി) 

൨൮. ല്യൊഷംവൃഷസ്യതുല്യാംശംകൃത്വാസഞ്ു ണ്ണ ച്ലൈെഹ 
യേല് ! സക്ഷൌദ്രംസിതയൊപചെതംപ്രാതഭകാസ്പ്രശാ 
ന്തയെ" 

ചക്കുമുമകതിപ്പലി ഇവയൊടട സമം ആടലോടകത്തില പ 
റുത്തുപൊടിച്ചത മക്കക്കൂട്ടി ചൊടിച്ചു തേനും പഞ്ചസാരയും 
കൂട്ടി സേധിപ്പിക്കു. ല്വീല്ലാക്കാസങ്ങളും ശമിക്കും. 

(ഗൂമശുണ്ണി) 
൨൯. ഗുളംദ്വിഗുണിതംശ്ുണ്ണ സ്തൃതൊദ്വിഗുണിതാംസ്തിലാ 
"൯ കൃത്പാതാശ്ചസമായൊജ്യമു സലെനുവിമദ്ദയേല് ॥ 

൨൨0. അശ്ശലൊലൂഖലആധായ സ്ഥാപയെച്ചുസുഭാജനെ ! 
തത്മക്ഷിതംപ്രഗെയദ്വം ബഹുകൃത്വെൊനിയച്ഛുതി ॥ 

൩൨൧. കാസാനുവഞ്ചാരുചിഛദ്ദിഗുമ്മൊരഃക്ഷതമാരുതാന് | 
അഗ്ശെശ്ചബലമാധത്തെബല്യൊവണ്റപ്രസാദനഃ ॥ 

ചുക്കിന്െഠറ പൊടിയില് ഇരട്ടി ശക്ര അതില് ഇരടി പ 
റുത്ത എള്ളും തമ്മില്ചേത്ത കല്ല്യൊരലിലിട്ട ഇരുമ്പൊലയ്ക്ക 
കൊണ്ട ഇടിച്ച പാകംചെയ്തു നല്ല പാത്രത്തിലാക്കി അതില് 
നിന്ന കുറേശ്ശ എടുത്തു സേധിപ്പിക്കുക. 

ത്യത്ത്ന്ത്,, ട്, ത് 

[1 



൫൪? ആരോഗ്യകല്ലദമെ ബാലചികിീത്സായാം 

(ലാജാമലകാദി പൊടി) ല് 
൩ ൨.ലാജാമലക വൈദെഹിസിതാനാഗരകാഭയാഃ | 

കുണ്ണിതാസ്സമഭാഗെനമദ്ധവാജ്യാഭ്യാഞ്ചതദ്ധിതാഃ ള 
മലര, നെല്ലിക്കാ, തിപ്പലി, ചുക്ക, കടുക്ക ഇവ പൊടിച്ച 

പഞ്ചസാരയും തേനും നെയ്യും ചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. 

(ലാജവിശ്വാദി പൊടി) 
൩.൩.ലാജലിശ്വാഭയാകൃഷ്ല്ാധാത്രീതുല്യത്തുജീരകം 

സവ്ൃതുല്യാഞ്ചകൃത്വഠയ്യാംകൃണ്ണുയിത്വാസിതാസമാം ॥ 
൩൨ ര'.തതൊമാത്രാംപ്രയുഞ്ജീത മദ്ധപാജ്യലുജിതാംപ്രഗെ | 

നിശിപാബഹുകൃത്വൊവാ സവ്ൃക്വസപ്രശാന്തയെ ॥ 
മലര, ചുക്ക, കടുക്ക, തപ്പുലി, നെല്ലിക്ക ഇവ മാരേ കഴഞ്ച 

ജീരകം അഞ്ചുകഴഞ്ച. കിരിയാത്ത പത്തുകഴഞ്ച ഇങ്ങിനെ കൂ 
ട്ടിപൊടിച്ചു ആ പൊടി പഞ്ചസാരയും തേനും നെയ്യും ചേത്ത 
രാവിലെയൊ രാത്രിയിലൊ പലവട്ടമായിട്ടൊ സേഖിപ്പിക്കു. 

(പഫ്യോഷാദി കഷായം) 

൩.൭൫. ഖ്യൊഷതാമലകിയഷ്ടിഭാങ് ഗിഭിസ്സംപ്രസാധിതഃ 
ചിത $കഷായ പഞ്ചാഖി കാസാവാശ്ുനിയല്ലതി ॥ 

ത്രികടു, കിഴാനെല്ലി, എരട്ടിമധുരം, ചെറുതേക്കിന്വേര ഇ , 
ലകൊണ്ട കഷഷായംവച്ചു സെവിപ്പിക്ക. എല്ലാകാസങ്ങളും ശ 
മിക്കം. ി 

(വാശാദി കഷായം) 

൬.൬.വാശാകാഠസഹരാംഭൊദഗുട ചിവിശ്വധാന്യകൈഃ ! 
ഭാങ് ഗീഹരിദ്രാലൈദേഹിസഫിതൈഃക്വഥിതംജലം!॥ 

൩൭. സിതാജീരക സംയുക്തംപായയെല്കാസശാന്തയെ | 
ദശ മുലകഷായംവാപൃഷമുലെനുവാശ്ൃതം!! 

ആടലോട കത്തിന്വേര., പചൊന്നാലിരത്തിന്൯വേരം മുത്തെ 
ങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചിറഠമുത, ചുക്ക, കൊത്തമ്പാലയരി, ചെറുതേക്കി 
ന്പേര വാട്ടുമഞ്ഞെളു തിപ്പലി ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു 
ീരകവും പഞ്ചസാരയും മേപ്പൊടിചേത്ത സേലിപ്പിക്ക. ദശ 
മുലംകൊണ്ടൊ ആടലോടകത്തിന൯ുവേരുകൊണ്ടൊ കഷായം 
വച്ച മേല്പ്രുകാരം സെവിപ്പ്ിക്ക. 

(കൂശ്ശമാണ്ഡ രസായനം) 

൩.൮ കൂശ്മാണ്ഡസ്യപുരാണസൃത്വഗസ്ഥിഫിതാംതുലാം ! 
സ്വെദയിത്വാലിനിഷ്ണിഡ്യഘൃതപൂസ്ഥെതുഭജ്ജ3യല് ൮ 



യ 
ി 

. 
[ 

ചതുത്ഥാദ്ധ്യായഃ ൭൭ 

൩൯.ക്ഷൌദ്രവണ്ണാംവിനിഷ്കിഷ്യതദ്രസസ്യവാഡ്മകെപ്പനഃ | 
തുലാപാദംസിതാംദത്വാതത്രൈതല്പരിയൊജയേല് ॥ 

൪0. ഏത സൃകഡുബെരദ്വെൌയചഭത്വാമന്ദാഗ്നിനാപുനഃ ! 
പച്യമാനെതുസാന്ദ്രെസ്മി൯കൃഷ്ണാജീരകലിശ്വതഃ ॥ 

൪൧. ദ്വെദ്വെപലെത്രിജാത സ്യധാന്യസ്യമരിചസ്യച 

പലാദ്ധഭാഗംപ്രത്യേകംയൊജയെ തൃ ഭക്ഷ ണചുണ്ണിതം ॥ 

൪൨. മധ്ൌനകഡു ബൌദ്വപൌചശിതെതത്രാപതായുതു । 
ഖജെനാമത്ഥ്യസംയുജ്യസല്പ്യന്ത ക്രൂ ഭഭാജനെ ॥ 

ര'൩. തന്നിഫന്ത്യപയൊഥഗെനകാസയിദ്ധ് മാരുചിക്ഷയാ൯! 

ശപാസഞ്ചരക്തപിത്തഞ്ചശമയെല്ക്ഷതമെവച്ച ॥ 
ര രാര്. മെധാസ്മ്രതിബലാധായസന്ധാനംബ്ലംഫണംപരം | 

ഹൃുദ്യഞ്ചൈതല്പരാനാമമ്മാകൂശ്മാണ്ഡകരസായനം 

പ്രഴയ കുമ്പളങ്ങ തൊലിയും കരടും നീക്കി മരു തുലാം രൂക്കി 
എടുത്ത ചിരകി ലാട്ടിപിഴിഞ്ഞ നിരുകളഞ്ഞ എടകങ്ങഴി നെ 

യ്യില് വറുത്ത തേനിന്െറ നിറമായാല് പാങ്ങി വവുത്തത വേ 
റെ എടുത്ത അരച്ച പതിനാറു നാഴി പഴെ കുമ്പളങ്ങ നീരില് 
 ഇരുപത്തഞ്ച പലം പഞ്ചസാര കലക്കി അതില് വറുത്തരച്ച 
തും ചേത്ത ഇരുനാഴി നെയ്യും ചേത്ത കുറുക്കി സാന്ദ്രപാകമാ 

യാല് തിപ്പലി, ജീരകം, ചുക്ക ഇവ ഈരണ്ടുപലം ഏലത്തരി, 
ഇലവങ്ങത്തൊലി, പച്ചില, കൊത്തമ്പാലയരി ജവ ആറാരു 
കഴഞ്ച ഒക്കക്കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച ശീലപ്പ്യൊടിയിട്ട ആ പൊടി ചിത 
റി ഇളുക്കിചേത്ത വാങ്ങി ആറിയാല് ഇരുനാഴി തേന് ഒഴിച്ചു 
കയില് കൊണ്ടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച നന്നായിട്ടുള്ള പാത്രത്തി 

ലാക്കി അതില്നിന്നു ധേണ്ടത പടുത്ത നിത്യമായി സേധിപ്പി 
ക്ക. കൊര, ഫ്ലിക്കിട്ടം., അരുചി, ക്ഷയം. ഏക്കം, രക്തപിത്തം 
൭രദക്ഷതം ഇവ ശമിക്കും. 

(കര്പ്പരാദി പൊടി) 
൪൭൫. കര്പ്പരദലതക്കൊലലൊള്ല,ജാതീഫലൈസ്റസ്റമൈഃ। 

കൂടു. ലവങ്ക മരിചനാഗലിശ്വാന് വിപര്ദ്ധിതാന്॥ 
൪൬. കൃത്പാസഞ്ചു ണ്ണ സിതയാചുണ്ണുന്തല്പരിശീലയെല്| 

തദ്രൊചനഞ്ചഫ്ദ്യഞ്ചവൈസ്വയുക്ഷയകാസജില് ॥ 
൪൭. ഗുന്മാശശ്ശുപാസവമ ഥുകണ്ണാമയനിബഫണം! 

പ്രയുക്ത ഞ്ചാനാപാനേഷു ഭക്ത ദ്വെഷനിപചാരണം॥ 
കല്ലയം. പച്ചില, തക്കോലപ്പൊട്ടില്, പാച്ചോഠറിത്തൊലി 

ജാതിക്ക ഇവ ഓരേ കഴഞ്ച ഇലധങ്ങത്തൊലി, തിപ്പലി; കുരു 



൫൬ ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

മുളുക., നാഗപ്പുവ്വം ചുക്ക ഇവ ഈരണ്ടു കഴഞ്ച പൊടിച്ച സമ 
മായി പഞ്ചസരര ചേത്ത സേപിപ്പിച്ചാല് രുചിയും ഫ്ൃുദയ 
ത്തിനാ പ്രസാദപുമുണ്ടാകും. ഒച്ചയടപ്പു, ക്ഷയം. കരം ഗുന്മം, 
അശഡ്ഡ്ല, ഏക്കം, ശദ്ദി, കണ്ണരോഗം ഇവയും ശമിക്കും. അന്ന 
പാനങ്ങളോട ചേത്ത സേവിപ്പിച്ചാല് ഭക്തദ്വേഷം ശമിക്കും. 

(അമുതാദി എണ്ണൂ) 
ര'൮. അമൃതാപ്ൃഷനി ഗുണ്ഡിദ്വിരെഫഗിരിമദ്ദിനീഃ | 

 ഐലെയകഞ്ചചധത്രാഗ്രംസംക്യദ്യപരിപിഡയേല് ॥ 
൪് ൯. തദ്രസൈഥജടാകഷ്ഠശാരിബാദാരുചന്ദനൈഃ | ആഭ 

യാരോഹിണി ലാക്ഷായഷ്ടിസജ്ജരസാന്വിതൈഃ 
൭൦. കലൂിതൈനസാളികേര സ്യസ്ത്റേഫസ്തിലജഎവലാ। 

പിപക്വസ്സവ്യകാസഘ്ൃശ്ശൂവാസാനാഞ്ചനിബഫണഃ ॥ 
ചിഠറമൃത, ആടലോടകത്തില, കരിനൊച്ചിയില, കഞ്ഞു 

ടി, മലയമുക്കി, മുക്കാപ്പിരകത്തില, ചൂരല്തല ഇവ ഇടിച്ചു 
പിഴിഞ്ഞെ നീരില് മാഞ്ചി, കൊട്ടം, നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, ദേഖതാ 
രം. ചന്ദനം, കട്ടക്ക., കടുകരോഫണി, കോലരക്ക., ഇരട്ടിമധു 
രം ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെണ്ണുയൊ എഴ്ട്ുയൊ കാച്ചി 
തേപ്പിച്ചാല് കാസശ്വാസങ്ങം ശമി ഒം. 

(യാശാ ഘൃതം) 

൫൭൧. വാശാംസമുൃലാംസംഷ്യദ്യസ്വരസേതസ്ൃയകല്ലിതൈഃ | 
തല് പുഷ്ലസ്റ്റാധിതം സപ്പിസ്സക്ഷൌദ്രംശ്വാസകാസജില്॥ 
ആടലോടകം സമൂലം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരില് ആടലോ 

ടത്തിന്െറ പുവ്ൃരച്ചുക ലക്കി നെയു ചേത്ത കാച്ചി അരിച്ച 
ആ നെയ്യു സേപിപ്പിച്ചാല് കാസശ്വാസങ്ങം ശമിക്കും. 

ശ്വാസഫിദ്ധ് മ ചികിത്സാ 

൭൨. ശ്വാസഹിദ്ധ് മചികീത്സാഥ ശ്വസൊഫിദ്ധ് മാചഫേതു 
ഭിഃ |! സമാനൈജ്ജായതെതസ്മാല്സ മാനന്തച്ചികിത്സിതം ॥ 

ശ്വാസഹിദ്ധ് മചികിത്സയെ പറയുന്നു. ക്ഷുദ്രകന് മുതലായ 
ശ്വാസങ്ങളും അന്നജമുത ലായ 'എക്കിട്ടങ്ങളും സമാനഫഹെതു 
ക മെ ക്കൊണ്ട് ഉ.ണ്ടാകുനതാകയാല് അതുകളുടെ ചികിത്സ 
കളും തുല്യങ്ങളായിരിക്കും. 

(നയൊപ്പായ കഷായം) 

൭൮. ബലായാദശഭിഭാഗൈര്ദ്വാഭ്യാംജഭീരകലിശ്വയൊട 
സിദ്ധഭക്വാ ഥൊനയൊപായ്യ്ൂപാസഫിദ്ധ് മഹരദപരം॥! 



ര് 
നം. സാ] ദ്യകഠാ ശമിക്കാ 

ള് 

മ്. : ചതുദ്ഥാദധ്യായ ൫൭ 

കവഒന്തൊട്ടിചെര പത്തംശം ജിരകം ചുക്ക ഭവഭാമരാത്അം 
ശാ ജകങ്ങിരനെചെത്ത കഷായം ഖെച്ചു സഡെധിപ്പിച്ചാല് ശ്വ 

(ബലാജ്രകാദി കഷായ) 

 -. ബാലാജി ൪൭.മെ വെക്ഷുചാജവിലവമഷൌഷ 
ദെവദാരുഥഫാലാശാസഫിതെഃക്വഥിതംജലം॥ 

൫. കൃ്ണാമധൂസി തൊപെതം ശവാസകാസഹരംപഠ) 

ആജപേടയൊഖാസ്പസസിദ്ധമെഭിശ്ശശൂക്കരയാനപിതം॥ 
൭ ] കുവന്തെരട്ടിചെര ജിരകം മുത്തെക്മക്ക;ഴങ്ങ കരിമ്പ മലര 

ത്തിക ലിം: ദെവതാരം മുവ്വിലചെര ആടലൊടക 
' ത്തിന്വെര ഇവരകാണ്ടെ കഷായേച്ചു തിപ്പലിയും തനും പ 
ഞ്ചവസാരയും ചെത്തു സെവ്വപ്പി ച്ചാല് ശ്വാസകാസേങ്ങാം ശമി 
കരം മെപ്പറഞ്ഞ മരുന്നിട്ട ആട്ടിന്പാല കുവദ$ പഞ്ചസാര 

ചെത്ത ഡബെധിപ്പിച്ചാലും ശമിക്കു 

(ബലാരാസ്സാദി കഷായ) 
സെ. ബലരോസ്റ്റെക്ഷു ട്നിംബസല്ലകിപതരയഷ്ഠിഭില് 

കഷാ യസ്സ്ാധിതൊഫാന്തി ശവാസാന്മാക്ഷികസംയുതഃ॥ 
കവന്തൊട്ടിപെര അരത്ത കരിന്ച പുത്തരിച്ചുണ്ടചെരുമ്മ 

ല്തൊല ംരംറയ്ഖനക്കമ്പ ഇരട്ടിമധുരം ജലകൊണ്ട കഷാ 
യംപമ്ു തെൻ മെപ്പൊടിചഷെത്ത സെഖിപ്പിച്ചാല് ശധാസഫി 
ല്യകഠം ശമിക്ഷറ 

(നിഗ ണ്ധ്യാദി കഷായം) 
൫൨. നിറ്റുണ്ഡി മൂലരാസ്റ്റൊഗ്രാഭനിംബായ്യമേഷൈഷധൈഃ। 

മാ യാമ മാന് ഫന്തിശവാസാഥി ദ്ധാജവരാമയാന്॥ 
കര നാച്ചീധെര അരത്ത ലയ്ച പുത്തരിച്ചുണ്ടഖെ അമ്മ 

ല്തൊലി കിരിയാത്ത ഇപകൊണ്ട കഷായാവച്ച് തെൻ ൭മെ പ്പൊടിഷെമ്ത സെഖിപ്പ്ിക്ക. ശ്രചാസ ച ]ഖുജവരങ്ങാം ശമി 
ക്മുേ 

(ശൌണ്ഡി രസായന) 

ലെ. ശെ സ്ധ്യസൂന്ധലമാദായ കുഡുബംകു സ്ഡലിര സു 
പ്രക്ഷിപ്പൃരജന്മെകാം ശിത്വാഹഹി വിശൊഷയെല് ൫൯.- ത൪-9 തതമകയന്ലായരരസെച്യാ(ലിരസെപിചു ് 4 ി ൦. ൦, സൂഷപിപത്രസാരെച നിറ്റുന്ധിപത്രജെ രകസ്സ। 

ന. ആകൊകാസഘകരാത്ഥെമ്ധാ ശാചത്രൊത്ഭചെപ്പിച। 
൮ 



ല് 

ദ്യ ആ മരാഗ്യകള്മുമെ ബാചേലികിത്സമയാര ന് 

ഐപെയ കരസെച്ചാജാക്ഷിരെമെ പ ംപുനശ്ചതല് ം 
ഴം. സമ്മു റ ൭ വെണവെപപാളത്രരക ഷന്നിക്ഷി പ്യയത്ത 

തഃ।സി മംമധൂയു ംതമുസെച്ചി തം ശവാസകാസജ് ല് 
തിപ്പലിയുടെ അരിയെടുത്ത ശാഴിയായാല് ഇശയികന്ാമ 

കു പിഴിഞ്ഞ നാഴി നിരെട്ടത്ത അതില് ഒരുരാത്രി മുഴുചന് ഇ 
വമ പി റഠന്നാഠാ ഉ. നക്ക. ഇ പ്പകാരഠ ചെലിപ്പരുത്തിയി 
ലല നിരിധഥും ചെവലഖഴ്രതിശയിലയിരിലും പുല്ലാധിയില നിരി 
ലും കരുനൊച്ചിയിലനിരിലും എരിക്കില നിരിലും പൊന്നാപി 
രത്തിലനിരിലും ആട ലൊടകത്തിലനിരിലും മുമമുപ്പ്രത്തില 
നിര ലും ആട്ടി൯പാദധിലും ഓരെരാത്രിയിട്ട വലു പിറൌന്നാേ 
കണക്ക! ഒട്ട അതുചൊട.ചചു മുട കൊങ്ടൊന്ദാക്കിയ പാത്ര 
ത്തിചാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. ജത പഞ്ചസാരയും തെനുംചെത്തസെ 
പിപ്പു ല്യാല് കുര ഏടാ മറടിട്ടം ഇപ ശമിക്കും 

(ജീ രകാദി പൊടി) 

ന൯൭..... ലിരകൊധ്യൊഷമുസൈലാവഭൂയിംബൊശീരചാളകൈഃ | 
രാസ്റ്റാജാതി ഫലാജാജ്। ചരാഭകാഗ്രാലചംഗകൈ 91 

ന്ന. അഗ്രഗ്രാംലൃജമൊജാക്കരാഗഥ പുഷ്യ രമൂലമെകഃ। 
ബലായത്രലികംഗാഷ്യാശതചെധി ശി ലൊത്ഭവൈഃ॥ 

൩൪... കര്. മേശ നാടിഭ്്യാസേഷിതെതെ്യട്കുട്ണ്ി തി കം. 
സ്സ തൈമ്മാ4 നാലിഡൈ ന്തിസ്്്യാച്ഛവാസകാസയൊഃ॥ 

ജ്രകം ത്രികട്ട മുത്തെങ്ങക്കിഴക്ദ് ഫ്യുലത്തരി പുത്തരിച്ചു 
ണ്െധരമ്മ൯തൊല।! രാമച്വം ഇരുചെലി അരത്ത ജാതിക്കു 
ആശാകി കരയാംപു൨) ധയമ്പ എലപങ്ങത്തൊലി അക്കി 
ക്രവഷ അയമൊതചം അക്ലാരിതെങ്ങ പുഷ്ടരമൃലം കുറടന്തെ 
ളിവെര ഉരകത്തിന്ചെര വെയംവത്തൊട്ടിരവെര പിഴാലരി ₹ 
കിര യാത്ത സഫഘസ്ുവെധി കന്മതം പച്ചുകര൪പ്പുരം മെരുകി]ന് 
കാ കവ പൊടിച്ചു പഞ്ചസ്ധാരജയം തെനും ചെ ത സെലിപ്ധി 
൧ൂമല് ഏക്കവും കുരയും ശമിക്ഷം- 

(ഭൂനി “ബാദി ചൊടി) 
നക്ക... ട്രനിംബെമൂലത്വഗ്രാസ്താചചാമധുകചിപ്പചീഃ] % ട് ി 

ആയ്യയാജ] രകഷ൭െ സരെയയുത്ഥ്യജാജിസമ ന്വിതാഃ॥ 
൬൩... സ്സ പല 2 ദവൃഷാകൂക്കഷസുരസൈലെയകാബുഭിട। 

നിഗ്ഗുണ്ഡിടംഗഗാംശെ യപല്ലഖൊത്ഥേരസൈരപി 
൯൭... പി ഷ്ൈവകൈകമഥശ്തു ന ംകത്വാസംശൊഷത: ത്ര ട് ക്കേ! റി 



ചതുത്ഥാദധ്യോയ ലുലു നെ 

തു ര്; മകം ം.മഞ്ചാപിയൊജയിത്വാസമാംശകം! 

ന൯ൂപ്ഛ-. സി തയാഭകഷയെല് പ്യാതമ്മു ഈാപാമുഹമ്മുഫ്ഹു*! 
ം ഷഫ്ിദ്ധ ൂ ന ശവാസംകാസഞ്ചഫിാഞ്ചസദ്യകൃതന്നിയച്ഛുതി 

ന പുത്തരി ചണ്ടചെരുമ്മര്തൊലി അരത്ത വയാ ഇരട്ടിമ 

 ധുരംതിപ്പുലി കിരിയാത്ത ജീരകം കരിംമാറിഞ്ഞിലെര കാ 

ം ടമുല്പചെരുമ്മല്തൊചി ആശാളി ഇച പാല ആടലൊടകം 

ചെട്ടെരക്ക കധത്തതുള.സി. മുക്കാപ്പ്പിരകം കരുംനാച്ചൂി നി 

ലം ഞ്ഞുട്നന്റി ഉമ്മത്ത ഇപകജുടെ ഇലകഠഥം വെവ്വെറെ ഖടട്ടിചിഴി 

_ ഞ്ഞ നീരുകകളില് ഓരൊടിചസം അരച്ചു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച അ 

_ തില് കുകേമവും പച്ചുക്കര്പ്പൂരവും കൂട്ടിപ്പ്യൊടിച്ച പഞ്ചസാര 

ലെത്രതിട്ദൊ തെയില് ചാലിച്ചിട്ടൊ രാപിലെയെങക്കിലും പലല 

ട്ടമായിട്ടെകിലും സെലിപച്പക്ക- ഏക്കം കുര ഗ്വിക്കിട്ടം ജച ശ 

_ കിരാം 
(ധാന്വന്തര ഗ്ുദ്ധീക) 

സന് എലാപി ശവാഭയാജാതീര് ബൃഹ ത്യാഖ്യയെ ലഭി രക] 
ചിനൊഷണ ഞ്ചഭ്രനിംബംതദാക്ഷംസുരദാരു പയ 

0. കര്പ്പ്യൂരകരിഗ്രഥഃഭ്യാസേമഞ്ചമുഗമരമ സാ 

നി ക്ിഷ്യജീരകക്വാഥെഥമാംഭ സി വകല്പരയല്ലു, 

൭൧... ഗു൭. കാഡ്യയമ്മിതാമാഷൈഃകഷായെസാധിതെ പുന 
പനസമമലഭൂനി ബ്വേജരമെ കഡ്സ്സു ധൂയൊജി താ 

൭൨... പായയെറ്റു ധാ സനശായകാസാ നാഞ്ചയിവൃത്തകയ॥ 

യക്ഷ്യണ്ുന്തേയെ ഥിക്കാച്്യൊശ്ചലി നിപ്ൃത്തയെ॥ 

൮... ക്ഫപ്പസെകശാനെന്തു ചനാക്ലാ2 ന്വത്തമരിമതാ) 

ഗുക്കികെയംവപിശെഷൈന്നമാരു ത സ്യന്നേലൊമ നിദ 

ലുത്ത൪ ൧] 0൨൭ കട്ട ഒ ആ. ശാമ] ചെവവഴുതിനവെര 

കിരിയാത്ത ജീരകം വാല്യമു&ക പുത്തരി ച്ചുണ്ടവെരുമ്മല്തെ 

ലി രഭ്രാഗഷം ദെൌെഖതാര൦ം പഥ പ്പൂരം മ.ണ്ടിച്ചെന പ. 

പഴ ഇവ ജീരകക്കഷായത്തിലും പനി ശിരിലും അരച്ചു ഉഴന്നി 

ന്മണ്ടിപ്രഠാണം ഗ്രരിചയുരുട്ടി നിഴലിചുണക്കി പഴുത്ത പുല 
ലിലണെട്ടി പുത്തരിച്ചുണ്ടഖെരുമല് തൊലി ജീരകം ഇഖവഭകൊ 

ണ്ട കഷായംലേഥ) അതില് ഓരൊ ഗ്ൃമികചെത്ത സെപിപ്പ്പി 
൭ എക്കെ കുര രാജയഥ്യാവ്ധ എക്കിട്ടം ള്ശുട്ടി പായില് ഖെ 
ശം വരല ജു ശമിക്കും. വദയുവിനന്െറ ഗതി മരക്കയും 
ന ൭ ഗുമികയ്ക്കു ധാന്വന്തര൪) എനന ച്ചെരാു 

ന്ന 



ലം പ, 

നു൫  ആതരാധൃകല്ലറ്ലൂമെ ബാലചികിത്ധായാം 

(ശവാസാനന്ദ ഗുളിക . 
ഒ... ഫിഗമംപത്സനാഭിഞ്ചസകമ്റയൂരവേമാരമസ] 

ന ്്ിം്യഗ്രളി കാടകഷ്യാുയോശുഷ്ടശ്ചകാരയെയല്॥ ല് 
മള... എതു സ്റ്റിതായുതാനസു ഡൃപി താകാസാദിലംഷയാന്। 

ഫോക്കാഞ്ചമാരതിക്ഷി പ്രംശവാസാനുന്ദാഫവയാമതാട്യ 
ചായി ല്യം വത്സഗാഭി ജല ശൂദ്ധിചെയു രണ്മികയൊടും തു 

യമായി പച്ചുക്കപ്പുരംചെത്ത ത്രിഫല കഷായത്തില് അരച്ചു 
ഉഴന്നിന്മണി പ്രമാണം ഗ്രളികയുരുട്ടി നി ഴലിചുണക്കി മുലപ്പ്യാ 
ലില് അരച്ചുച്ചെത്ത പഞ്ചസാരയുമിട്ട സെലിപ്പികക എ്രൂെ കു 
൪ രാടയക്ഷ്യാവ എക്കിട്ടം ഇല ശമിക്മാ 

(ചില്വാദി ലെഫ) 

6൬... ലിചമുലത്തവ ധാ ഥി നംമിതംഷൊ ഡശദിഃപേടെലഃ। 
സംകഷ്യദ്യനി ഷവിഒ൭ പദധാരാമാഡ കാനാംചതുഷ്ടയെ | 

൭൭ നിഷ്ഠ വാത്ഥുപാദശഷൈസ്തില് സസ്സ്രേ തെസഭൂ ശാംശ 

൦ നന്നാ; 

കഠി യൊജയിത്വാപുരണേസ്ൃഗ്ുകസ്യാനു പചെദ്യയദാ് 
€ വൃ. സാഭ്രൂതാസ്ധ്യാത്തദാമുസ്മാനാഗകെസരധായന്യകാന് [" 

ച്യ്യൊഷമെലാംല പംഗദ്താജ। മഞ്ചചി ഥുട്റിതാന്| 
൭൯൬. പ്രതെെ ക കഷ ഭാഗസ്ഥാശമ പ്രക്ഷിപ്യപരിയൊജയെ 

മ) അപതായ്യാഥശിതംതല്സെഖ് തംഖി നിയച്ചു തി 
൮ഠ-- കാസാഗ്ന് സദന ശവാസപ്രസെകാനേരുഖിംതഥാ। 

ിക്കാബ്ചേരാജയകഷ്യാണെമചി രെനേമമസംശയ 
കൂ&ത്തിന്ലെര കാതല പലം പതിനാര പതിഗാറിടങ്ങ 

ിഭവള്ളത്തില് ക്ഷായംവ൧) ഗാലിടങ്ങള് യാക്കി അരിച്ച പ 
തിനാറ പലം പഴെ ശക്രെ കലക്കി കുവക്ക! കെഴ്ചേത്ത പാകമാ 
യോ മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ നാഗപ്പൂവവ ധൊത്തമ്പാലരി ത്രികട്ട 

പാട്ടി 

ഏലത്തരി ഇല വങ്ങഭത്താലി ജ!രകം ഇവ മുമ്യനം കഴതഞ്ച 
മിപാടിച്യിട്ട ഇളകക) ചെത്ത വാങ്ങി ആറിയായ അതില്നിന്ന 
ഉവണ്ടൊ പഫ്ലുട്ടത്തു സെവാ്പ്യിക്ക മദ്ൃക്കഠ കുര പ്ലേകടിട്ടം അഗ! 

മാദ്യ്യം മുതലായ രൊഗങ്ജങാ ശമി ി 
ത ്ല്ച 

ച പിച് വം ലിം 

(ശവാസാശ നി തൈല 2) 

൨൧ - അമൃതായുഷ ട്രനി “ബമുവൈലെഷകശൈ യവലാന്! 
പടടാലംധഥാഗലല്ലിഞ്ചയൂമിന്്രലതാമപി। 

ര് ടം . 9.൨... ബ്ല്ധതികാസമദ്ദൌചശിറ്റ സ്്യസ്വാരഒ൭ സുഡതതെെ 

ബലാ ധി വാഥേതുല്യാംശസഫാ തെറ്റാ കല്ലി തൈഃ 



പഞ്ചമാദ്്യോരാഃ ലി ന൬൧ 

൮൩... ടടാസരമമന്നമിഷ്യാപഞ്ചഗന്ധത്രി ജാതമമകഃ। 
1. ലിപകവാ നാമി കെരസ്യസ്സെ ഫസിചഫഎച പ്പാ 

_ ച്ലര... ആജെയപപയസായുക്തഃപച ലന സ്യാനുലൊമേനഃ। ഴ് 

,  മുക്കാപ്പിരം കഴിതാലച്ചണ്ടി പടടൊലം കൊടിഞാലി കാട്ടു 
 മുല്ധയില ഉഗ്രിഞ്ഞ ഇഖ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നിരൊടസമ കുവ 
 ന്തൊട്ടികഷായ ചെത്ത അതില് മാഞ്ചി ചരമം മഞ്ചെമിപ്പൊ 
ടി ഇരുവെചി രാമേച്ചും കൊട്ടം ചനനം ഇരട്ടിമധുരം ഏ 
 ലത്തരി ഇചചങ്ങത്തൊലി പച്ചിഷ ഇപ അരച്ച ദലക്കി വെ 
 ലിച്ചെണ്ണുയൊ പൃണ്ടയൊ സമം ആട്ടിന് പാപുചെത്ത കാച്ചിയ 

രിച്ച തെറ്പ്ിക്ക-. ഇതുതന്നെ സെധിപ്പ്പിക്ഷകയുമാം ഏക്കം കുര 
എക്കിട്ടം ക്ഷയം ഇപഖ ശമിക്മം 

൮3 - ജത്ാഖ്യ്യതേസ്സുമാസെനശവാസാനാംയഉപക്രമഃ! 

നൈവാമുമതി പത്തെരഞ്ഞാസാപ്പൈഡോിംഗതാഅപി॥ 
ഇങ്ങിനെജപിടടെ ശവാസചികിത്സ പഠത്തത ത്രയം ചു 

അക്കിയിട്ടാകുന്നു ഏങ്കിലും ശ്വാസങ്ങഡ അതിപ്രബലങ്ങ ക്ലാ 
യാലും മെല്പറഞ്ഞ ചകിത്സയെ അനുസരിക്കാമത ജരിക്കു 
യില്ലെന്ന തറ) കൊഠാകയും വെണം 

ഇതി ധാഗശാസൊപനാമുകരാമാനാന്ദനാഥപന്ധിതപാരശ 

ലെയ്യുകൃതാ വാരൊഗ്യ കല്ലദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം ചതുത്വ 
സുബഖശൊശനാമ തും 

ലി ര് 
[വം കാസ്മോക്ഷയ എന്നാമ്ലുശേപോസാശനിരിതി സ്തൂതഖ 

ചിററമൂത ആ ടലൊടകത്തില പുത്തരിച്യണ്ടയ।ല ധ.൨ഷ 

റ് 7 

നന്തി ത്തത്ത്തു 

ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിസ്സായാം 

പഞ്ചമാദ്ധ്യയ പ്രരേ൦ഭഃ 

നത ന ടത്തി 

ക്ഷ: ഥലി ഷി നസാ 

൧. അഥാത്രക്ഷയരൊഗസ്യചി കിത്സാതത്രപായതയയു 
റ കവാഥംമധുസിതൊപ്പെതംപ്രാതദ്ഠാഗബ പാശുതംു 

ക്ഷയരൊഗത്ത൭ന൯െറ ലികിത്സുഷെപറയുന്നു ഉരകത്തിന്ല് 



പ് 

൩; ] റ് കം ു 
൨. ആരാ കല്ലരരമെ ബാചക് കിത്സായാം 

പെരകഷായകേവ മു തെന്നും വഞ്ചസരേയും മെറ്പെൊടി ചത്ത 
രാവിലെ സെവിപ്പ്പിക്ക. ക്ഷയം ശമിക്കും 

(ലാക്ഷാദി കഷായ 
൨. ലാക്ഷാനാഗ ധും; ം റി കറി ൽ 

റ്ലോജ കസായുതമ്തൈഴസൈപ്വാതെവ്വയാകണാന ചിത 
കൊലരക്ക ഉയരകത്തിന്ലെര ഇപ പാണ്ട ഇരട്ിമധു രമ 

താതുകളെടകൂടെ ലെത്തിട്ടൊ കൊലരക്ക ഉരരകത്തിന്ലെ, കം 
ആ ്ഇരട്ട മധൂരം ൧.൫൭ ജ രകം കാവ ാന്്ട്ദൈഃ ഇതുകളെ, 
ടുകൂ*ട തിപ്പലി ഥൊരധീട്ടെര കുഷായംയെ൧] തെനും പടത്ചസാം 
രയും മെപ്പ്യൊടിചെയ്ത സെലിവ്പികടം 4 

ലം. 

1! | 
1. | 

(ഫ്രസ്വപഞ്ചമൂലാദ:യും ദശ മൂലാഭിയും) 
൯൩... ച സ്വൈവ്വാപചഞ്ചഭിര്മമടൈബ്യലാവൃശ്ചില സംയു 

൭൭൫തെഃ। ദശമൃദാപയസ്വാശവഗസ്ധാദിവുമമേധുല് 
കാരിലഭവര വക്ര യി ലി 

ഉവര ഞെരിഞ്ഞില കുവന്തൊട്ടിപെര തമിഴാമചെര ശവ 
കണ്ടെ കഷായലേല്യ തെൻ മെപ്പ്പൊടി ലെത്ത സെഖിപ്പി കെ. 
ഭശമൃലം അടപതിയന്ക ഴങ്ങ അമുക്കരം ജഇപരചാണ്ട ല് 
ഷായഠ വച്പുതെ൯ മെപ്പൊട'ചെത്ത സെലിപ്പ്യിക. 

(ഭാക്ഷാദികഷായം) 
൪... ഭാ ഭഷാജിരകയുമെ ബെവ്ൃദശമൂലാണ്ട പുഷ്യയരൈഃ[ 

_ സവ്വൈരെത്തൊകധ ഷി ധമാജയംക്ഷ്മഥാപി ലാലു. 

മുന്ത രിങ്ങപ്പഴം ജിരക്കം ട്ശമൂപം മഴത്തുങ്ങക്ക് ങ്ങ പു 

്ല്യേര്മൂപ്ം ഇവകൊണ്ട് കഷായംവച്ച തെ൯ മെപ്വ്യൊടി ചെ 

ത്ത സപിപ്പ്റി 29... ഉഥപ്പറത്ത് മറ്റ്ാഡ്യഞ്ങളു ടെ മരുന്നദഷഠോ 

ഇട്ട ആട്ടിന്പാല്കവക്ക] സെധിപ്പിക്കുചയുംചെഷ്കാംം പം. 

റി ജ് ലം | ശം 

(ഏലൊപപകുല്യാദികഷായു ട് 
൫... എലൊപക്ല്യ2മയ ഷ്ട പാഫവടശ മൂലാറ്നൃതാ ശതം] ര 

: ടം ട് ചം [ ി 

സുകംനാജേ ര ക്ഷെ മദ്രസ്സ തമം ഭശ്ചവ്ൃയതദ്ധി ത്തു സ. 

ഒ ലത്തരി തിപ്പലി, ളുരട്ടിമധു രല ശര മുലം ചി ററമൃത 

ജപകൊണ്ടെ കഷായം പെച്ചു തിപ്പലി ജിരഠം തെന് പഞ്ച 
സാര ജല ഞ്മപ്പ്യൊടിചെത്ത സെചിച്ചു കടെ 

(അമു താദ।കഷായ ) ം 

൩... അമൃതാദാജുദ്്മാദാര് വൃഷ വുന്ന വെൈ! 
ഒ ശ്രഷ്യവി ബ്വല 2 പ്്വ റാം വ്യ] ൮൧ ല് ൮ പി 1 

ട്. ഡു ന്ന ത യോന: ്. ലം ഴു ദഡിക്ാക്റ്യുമ ഷം ഡ്യതരാംരാജയക്ഷ്യ ന] 

റ്്, 



പ ദ്ധോമാഭധ്യ3യ നം ന ൩൨. 

സലചനൈപ്ര.യാക്ക്യാലിദായ്യാദിരഥാപിചാ॥ 
ം ചി ററമൂത ഭദച്ചതാരം കൊടിന്തുവ്യലെര ചെവതെക്കിന് 

വാര ആ,ടലെടേകത്തിന്വഖെര തമശഗ്ധമവഖെര ദശമൂല കഷ 

 വന്തൊട്ടിവെര കാട്ട മുകുകിന്ലെര കാട്ടതിപ്പലിചെര കാഴ്ച 
 പചെലിക്കിഴങ്ങ തിപ്പലി ചുഴ ആധില്കൂമ്പ ഇപകൊണ്ടെ 

യം വെല തെ. രമെപ്പപൊടി ഥല് തെ ല ംഷനങ്ങ ളുടെ തി 

_ കലൊട്ട കൂടിയ ക്ഷയ രൊഗക്തിന്ന സെലിപ്പിക്ക-- അല്പം ഏ 
“കില് വിടായ്യാദി ഗണം കൊണ്ട കഷായം വ്യ തെ൯മെ 
പ്പൊടി ചത്ത സെഖിവ്പ്ിക്ക- റി 

പി 

ി 
ളി 

ല് നം 

ി (ചിദായ്യാദിഗണം) 

 പ൮- ച്ദാരിഗൊപചിലൃശ്ചീചവൃശ്ചികാളിസുരട്ടധാഃി 
ന സൂപ്പ ചുരസഗു പലാചത്രിപാദിചൊരുപുഗകഃ॥ 'ണ.- 

1. ൯. ബ്ലച്ത്യാശൂമതിയുശശൊ ഷുരാജിചകഷ മെയി 
ളു; 

നു 

൮൮ സു ം: ചരാഭ.ജപയസ്വയാ ശ്വിദായ്കയാകിറ്റു ണോകതഃ॥ 
0... ചാതപിത്തഥഒരാഥ്റദ്യശ്ശെഷേഗുന്മനിബഹണി 

മാദ്ധവശ സാ ഗമദെൌചകാസഞ്ച ചിനിയച്ഛുതി॥ 

മുതക്കിന്കിഴങ്ങ നന്നാറിക്കിഴങ്ങ തമ ഗമച്ചെര തെക്കഴ 
ധെര ടെചതാരം കാട്ടഴുന്നിന്ചെര കട്ടുപയററിന്ഭവര നാ 
_ഷ്ക്ലൊരണ്ചെര നിലാംപ്പരണ്ട ആവണക്കിന്രവര കാരിലഒവെ 
ര മുവ്യിലഖെര ചെറുഖഴുതിനചെര വെഠാചഴുതനധലെര 
 തെരിഞ്ഞില ജുവകം ഇടവകം കൊപക്കിഴങ്ങു ശതുവ്വ 
രിക്കിഴങ്ങ അടകൊതിയന്കിഴക്ക ഇത പലിദാഷ്യാഭിഗണം 
തകൊണ്ട്. കഷായാ ൭൧0൮൮ ഭലുപ്ാഠ പൊടി ഇഞ്ജി ൨൭ 

വിധത്തിലും പ്രദൃത്തിക്കാം-പാതപിത്തങ്ങ ളും ഗ്രന്മവും ഉയര 
മാപാസവും കുരയും അഗേങ്ങ'ല് നുവങ്ങിഗൊവുന്നതും രമി 
൭ - ഓജസ്സ്സു ഉണ്ടാകയുഠ ചെയ്തും 

(അംബിരനച ഹിത) 

൧൦0 -- നഖ തെനജംബീരംത്രിഗ ടൈ വിലിപ ത 
പ്രാതഃപ്വ തിദിനം ഗച്ചെരക്ഷെന്നി ഷിപ്പ്യ വാരിണി 

൧൨. പക്ഷമെ ൨ തതസ്പൃക്തവാജബിരംകെസാഡചെനതയ। 
പറ്വാശയെദന്നസംയൃതംരവന്) മസിതായവിതം॥। 

൧൩൨. മദ്ധവവ ിതംലാ്രത്യൂഷെലെ ൧) കെഖലമെവഖാാു 
_രൊലനംടിപനഞ്ചാ ദസ്റ്റെഥേനംധാതുപൂരണം | 
ഒരു ൭൧൨ നാരങ്ങ യൂക്കി അതില് മൂന്നിരട്ടി ലെന്ണ്ൂരയുയ്യൂ 



്ു . എ 

ടു & ! 

ന. ! ആരൊഗ്യ കല്ുറ്റമെ ബചേചികിത്സായാ 

കൊണ്ടെ ആ ലെഖയാരങ്ങ പൊതിഞ്ഞ പുലധ്വിയ്ക്ു പച്ചുവെ ഉ 
ത്യിലിട്ട വെയ്ക്കുക പിറൊന്നാഠം വെള്ളം മാറി അതിലി ടക... 
ഇങ്ങിനെ പതിനഞ്ച ദിചസം കഴിഞ്ഞാന് ചെറ്റനുനെയ്യു ലെ 

റെ എടുത്ത ഇത്തുപ്പ ചെത്ത അന്നത്തൊടുകൂടെ തപയൊഗി. 
പ്പി അല്ലായെങ്കില് പഞ്ചസാരയൊ തെന്രൊകൂട്ടി രാവിലെ 
തസധി്്മിക്ക- രന്നുക്ൂടാതെയുമാം എന്നാല് രുചിയും ീച 
നവും ശരിരത്തിന്ന സ്പിശ്ധതയും പുഷ്ടി മു മു ന്ദോകുഴ 

(ാക്ഷാദിനെയ്യു) 

൧൭൭ ദ്രാക്ഷഃ ശവഗസ്ധാ ഭൂനി ംബമുസലിസാധിതെഭസി। 
കമ ചക്വപതൈഥ്യലാജിര കധ്യൊഷഭെസനസ്ധചൈ 

൧൭... കല്ലി തൈരാജദുശ്ധ നസഖ്ല്യി;സ്സിദ്ധംസിതാശവിതം। 
ബ്ബംഫ ണവ്വേഷ്യയമായുഷ്യംക്ഷയമൃര് ച്ല്രാനി ബര്ഫണം॥ 

മുന്തിരി ങ്ങപ്പഗം അമുക്കരം പുത്തരിച്ചു ണ്ടവെരുമ്മന്തൊ 
ലി നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ ഇലവകൊണ്ടെ കഷ്ാഷവമ്യു ക്ട പ്പഴം 
കട്ടക൭ ഏ്ലേലത്തര॥ ജിരകം ത്രികടു ന്തു ജവ അരച്ചുകല 
ക്കി ആട്ടിന്പാല നെയ്യൊട സമംകൂട്ടി കാച്ചിയരിച്ച സെധി 
പ്പിക്ക_. ശരിരത്തിന്ന പുഷ്ടിയും ഓജസ്സും കണ്ടോകും-. ക്ഷയമു 

൪്ലൃകഠാശമി കഴ. നിത്യമാ യിസെലിപ്പുിച്ചംല് ദീ] ഫായുസ്സായി 
രിക്കും. പാത്രപാകത്തിന്ന പഞ്ചസാരയിട്ടകയും ചെണം 

(പുന ന്നലാദി്േതം) 

ഹ. പുനന്നല ധിശൊശിരശും ഗിചെരകയഷ്ടിഭ 
കഷ്ട. നദനപാഠാബൃപില്ുലിമുചപഡ്ഡുടൈഃ] 

൧9൭... കട്ടി തൈസ്സരധിതംസപ്പി സുദ്വദാമേലചിരസ്െ 
സെച്യയംസി താമധൂപപെതം പ്രയൂദ്ധെരാഷയക്ഷയണി॥ 
തമി ഴാമചെര മഞ്ഞള. രാമച്ചം ഇഞ്ചി ജരട്ടിമധുരം കൌ 

ട്ടം ചന്ദനം പാടമഖിഴങ്ങ മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കാട്ടതിച്പിലിവെ 
ര പപ്പുടം ഇവ നെല്ലിക്ക നീരില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യം നെ 
യ്യയൊക്ം ആട്ടിന്പാലും ച്വെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അത പഞ്ച 
സാരയും തെനും ചെത്ത സെഖിപ്പിക്ക- നന്നെ ചദ്ധിച്ചു ക്ഷയ 
വൂംശമിക്കും 

ഉരഃക്ഷ്തചികിത്സാ 

൧൮)-- സാഫ സ്പൈകമ്മര്്സൈസൈരയഥാബലസെചി 
തൈ; | ഉരസൊന്തഃക്ഷതംജാതം ലിജാനിയാട്ടരഷതം 



പഞ്ചമാദ്ധ്യായഃ ൬൭ 

 ശരീരബലത്തിന്ന തക്കതല്ലാതെയുള്ള സാഹ സകമ്മങ്ങറം 

! ഹേതുവായി നെത്തിന്െറ അകത്തുഭാഗത്ത പൊട്ടിയാല് 
നി 

8, ി ഗ് അതിന ൭൪രഃക്ഷതമെന്ന പേരാകുന്നു. 
൧൯. തത്രക്ഷൌദ്രേണസംപിഷ്യലാക്ഷാം സദ്യൊചിലേോറഹയേ 

ല്! സമാക്ഷികംവാഗൊധ്മുമനിഷ്ഠവാഥംപായയേല്പ്രഗെ! 

_ ഉരദക്ഷതത്തിന ഉടനെ കോലരക്ക തേനിലരച്ച സേവി 

പ്പിക്കു. കോതമ്പുകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച തേന് മേഖപ്പാടിചേ 
ത്ത രാലിലെ സേവിപ്പിക്കു. 

ലി "  സ്വരസാദി ചികിത്സാ 
ല് 4] . ് ി ് [, ി 

ടട ൨൦. അത്യച്ച ഭാഷണാദ്യൈയയഡ്പ്പരരോധൊ ഭവെദിഫ 

7 സ്വരസാദംവിജാനീയാത്തമ സൃതു ചികിത്സിതം ॥ 

അധികമായി ഉറക്കെ സംസാരിക്ക മുതലായ ഫ്ഥേതുക്കമെ 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒച്ചടപ്പിന സ്വരസാദമെന്ന പേരാകുന്നു 
അതിന്െറ ചികിത്സയെ പഠയുന്നു. 

൨.൧. ഭൂംഗരാജരസെസിദ്ധംദ്രാക്ഷാ കലു,ംപയസ്സുമം | 
സ്വരസാദഫരംസഘ്ടില്പിദാരീരസഎവവാ ॥ 

് കഞ്ഞുഴ്്ണി ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരില് മുന്തിരങ്ങപ്പഴം അര 
കലക്കി നെയ്യോടു സമം പതുവിന്പാല ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച 

 സേഖിപ്പിക്കു മുതക്കില്കിഴങ്ങ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിലുമാം 

ി 

നി 

൨൨. ത്ര പാദ്യാസ്യാധിതം തൊയെപഞ്ചഗന്ധാവകഷ്യിതം | 
തൈലംനസ്യെനതുക്ഷിപ്രംസ്വരസാദംനിയച്ഛതി ൮ 

നിലംപരണ്ട ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരില് ഇരുലേല],രാമച്ചംം 

അതുകൊണ്ട നസ്യംചെയ്തു. സ്വരസാദം ശമിക്കും. 
(രാസ്ത്രാദി കഷായം) 

൨൩.രാസ്ത്റാജൊംഗകലാശാഭിഡ്സ്റിദ്ധഃക്വാഥൊഘൃതാന്വിതട 
വാതൊത്ഥ സ്വരസാദഘ്ലൊദശമുലശൃതൊപിചാ ! 

അരത്ത, അകില, ആടലോടേകത്തിന്ലേര ഇലകൊണ്ടെ ക 
ഷായംവച്ചു നെയ്യു മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ദശമൂലം 
കൊണ്ടുമാം. വായുകോപം കൊണ്ടുണ്ടായ സ്വരസാദം ശു 
മിക്കും. 

(ദ്രാക്ഷാദി കഷായം) 
& ൪൨൪. ദ്രാക്ഷൊപകുല്യാവാശാഭിഃക്വാഥോഘൃതസിതാശ്പിതഃ । 

പിത്തള സ്വര സാദസ്ൃയപിതഃപ്രശമനോമേതഴ്ല ി 
ന് % 



൬൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, തിപ്പലി, ആടലോടകത്തിന്വേര, ഇപ 
കൊണ്ട കഷായംവച്ച നെയ്യും പഞ്ചസാരയും മേച്ചൊടി ചേ 
ത്ത സേലിപിക്ക. പിത്തംകൊ ; പ്പിക്കു. ണ്ടുണ്ടായ സ്വരസാദം ശമിക്കും. 

(ഏലാദി കഷായം) 

൨൪. എലാത്വക്പത്രസംസിദ്ധഃക്വാഥൊമധുസിതാന്പിതഃ । ന സാദംനിഹന്ത്യാശൂദ്റെുഷ്ടകൊപസമുത്മവം | 

ഏലത്തര।, ഏലവങ്ങത്തൊലി, പച്ചില ഇവകൊണ്ട കഷാ 
യംവച്ചു തേനും പഞ്ചസാരയും മേപ്പൊടി ചേത്ത സേവിപ്പി 
ക്ക. കഫകോപംകൊണ്ടുണ്ടായ സ്വരസാദം ശമിക്കും. 

൨൬. ദ്വാഭ്യാംത്രിഭിശ്ചസംഭൂതെ യഥായൊഗംപിക ലുയെല്! 
മേദസഃക്ഷപണംകയ്യാന്മേദോപ്പദ്ധിഭചെത്രതു ॥ 

രണ്ടു ദോഷങ്ങഠം കോപിച്ചിട്ടം മുന്ന ദോഷങ്ങഠം കോപി 
ച്ചിട്ടം ഉ ണ്ടാകുന സ്വാ സാദങ്ങഠാക്ക ദോഷകോപങ്ങം ശ 
മിപ്പാ൯തക്കലണ്ണും ഉള്ള ചികിത്സകളെ വൈദ്യന് ഉഫിക്കു 
കയും വേണം. മേദസ്റ്റു പദധിച്ചാല് ഉ.ണ്ടാകുനാതിനാ മേദസ്സി 

വ, 

നെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സകളെ ചെയ്യെണം. 

അരോചക ചികിത്സാ 

൨൭. അരോചകെതുവൈകണ്ഠമാതുടുംഗാര്ദ്ദകൈശ്ശു_ തം ് 

സസിതംപായയേല്ക്വാഥമാജംവാക്ഷീരമിഷ്യതെ | 

തുമ്പപ്പൂ, മാതളുനാരങ്ങയല്ലി, ഇഞ്ചി ഇവകൊണ്ടെ കഷാ 
യംവച്ച പഞ്ചസാര മേപ്പൊടി। ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. അല്ലാ 
യെജം।ല് ആട്ടി൯പാല് കറ ആറുഡാതിന്നുമുമ്പെ പഞ്ച 
സാര ചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. 

ഭക്തരോധ ചികിത്സാ 

(വിശ്വാദി കഷായം) 

൨൮. വിശ്വമുസ്താബലാദ്വന്ദപലാക്ഷാക്വാഥസ്സറമാക്ഷികഃ 

രാസ്ത്റാകണാപരാഗാഡ്യ്യൊഭക്തരോധനിരോധകഃ 11... 

ചുക്ക, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോട്ടിലേര, കൃയരകത്തിന് 
ലേര, കോലരക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു തേന്, അരത്ത, 

തിപ്പലി ഇവ മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേഖിപ്പ്റിക്ക. അണം ഇറക്കു 

വാന് വഫിയാതെ തടസ്ഥപ്പേട്ടിരിക്കുനാത ശമിക്കു. 



മുര ന്. 

ക ് ി 

ഥ് 
ച എക 
ന 

പഞ്ചമാദ്ധ്യായഃ ൬൭ 

് . ; ഷു . ഛദ്ദി ചികിത്സാ 

(ല്വാജവി ല്വാദി കഷായം) 

൨൯. ലാജവിച്വബലാമുദ് ഗകദളികന്ദദാരുഭിഃ | 

ജുംബൃത്വഗെലാസംയുക്തൈഃക്വാഥൊവമഥുനാശനഃ ॥ 

മലര. കൂതുത്തിന്വേരം' കറുര്ന്തോട്ടിലേര, ചെവുപയറഠിന് 

പരിപ്പ, കദളിവാഴക്കിഴങ്ങ, ദേചതാരം, ഞാവല് തൊലി, ഏ 
_ ലത്തരി ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പപൊടിചേ 

ത്ത സേവിപ്പിക്കു. 
(മരിചാദി പൊടി) 

൩൨൦. മരിചാഞ്ജേനലൈദെഷീഗൈരികൈവ്വിഹിതംരജഃ | 

ബിജപച്ചരകസാരെണസസിതംഛദ്ദിനാശനം ॥ 

മുതുക, അഞ്ചുനക്കല്ലം തിപ്പലി, കാിമഷ്്റ് ഇവ പൊടിച്ചു 
താളിമാതകത്തിനന്െറ കായയൊ തജിരൊ പിഴിഞ്ഞ നീരില് 
ചാലിച്ച പഞ്ചസാര ചേത്ത സ്വേവിപ്പിക്ക. എല്ലാ ഛര്ദ്ദിയും 
ശമിക്കും. 

൨൧. മധുനാവില്വമുലംവാപിഷ്ടവാസദ്യൊഡിലേഫയേല് ] 

ശൃതശിതെക്കരാഗംവാസലിലെപായയെച്ചുിശും ॥ 

കൂളത്തില് വെര തേനിലരച്ച സേവിപ്പിക്കു. കാച്ചിത്തണുത്ത 

വെള്ളത്തില് അകഷ്ണാരിതേഞ്ങ അച്ചുക ലക്കി സേവിപ്പിക്ക. 

ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ 

(ബലാഗൊധ്ുമാദി കഷായം) 

൩൨. ബലാഗൊധ്മുമവിഘ്വാഗ്നിമദ്വൈരണ്ഡുപുനന്നലൈഃ ! 
ലഘു ഭിഃപഞ്ചഭിമ്മൂ ലൈയുഖകൊലാമരദ്രമൈഃ ॥ 

൩൩.സകുലസ്ഥൈ'കൃതഃക്വാഥഭപടു മദ്ധവാജ്യസംയുതഃ | 

ഹുദ്രോഗാന്ശമയെല്സദ്യഭസദ്യഎപൊപയൊജിതഃ॥ 

കുറുന്തോട്ടിചേര, കോതമ്പ, കൂളത്തിന്ചേര, മുഞ്ഞവേര, 
ആവണക്കിന്ലേര, തമിഴാമചേര, ഓരിലലവെരം, മുവ്വിലവേര 
ചെറുവൂമൂവേര, ചെറുവഴുതിനവേര, ഞങെരിഞ്ഞില, വ്വ 
ലന്തക്കുരു, ദേവതാരം, പഴമുതിര ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവ 
ഇത്തുപ്പ, തേന്, നെയ്യു ഇവ മേപ്പൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. 
ല്ലാ ഫലുഴോഗങ്ങളും കൂടന്നെ ശമിക്കും. ഹൃദോഗമ്മെയ്ത പം) 



൬൮൮ ആരൊധഗുകല്ലദൃമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഭയം പൊട്ടുന്നു വൊ എന്ന തേ ന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വേദന 
യാകുന്നു. ആയത തുടങ്ങിയാലുടനെ ചികിത്സിപ്പിക്കണം. താ 
മസിച്ചുപോയാല് ശമിക്കയില്ല. 

റ ട്ട 

തൃഷ്ണാ ചികിത്സാ 

(കെ സരാദി കഷായം) 

൩൪. കെസരാമാതുമൂംഗ സ്യവിരാ ഭീരുവുനന്നചടേ | 
ദ്രാക്ഷാപത്രുഷകംകൃഷ്ണാഗണസ്ത _ഷ്ക്ാനിബഷണ 

൩൨൫. കഷായാദിലിധാനെന സിതാമദ്ധവജ്യസംയുതഃ | 
തൃഷ്ണാസുപതേപിത്തഷ്യൊട്ളഭയിഷ്ടംസ സ്യതെഖിധിഃ ॥ 

മാതളനാരങ്ങയല്ലി., കോവക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ത 
മിഴാമലേര, മുന്തിരി അപ്പുഴം., ചിററിന്തലിന് വേര, തിപ്പലി 
ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു തേനും നെയ്യും പഞ്ചസാരയും മേ 
പ്പൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്കാം. മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകറം പൊ 

ടിച്ചു സേധിപ്പിക്കുകയൊ ലേഥമാക്കി സ്േവിപ്പിക്കുകയൊ 
ചെയ്തു. തൃഷ്ണുശമിക്കും. (തൃഷ്ണ എന്നത വെള്ളം കുടിക്കെണമെ 
ന്നുള്ള ഇധ്ലുയാകുന്നു. ആയതിന്ന വാതപിത്തങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കു 

നാ ചികിത്സകഠം മിക്കതും ഹിതങ്ങളാകുന്നു) 

(സിദ്ധൌഷധം) 

൭൩൬. സിതാമദ്ധ്വ ഡ്യമേകംവാവിരാമൂലകൃതംരജഃ | 

ലേഫയെ ല്ബഹുഭിവ്യാരൈസ്സുവൃതൃഷ്ണാപ്രശാന്തയെ 

കേവേക്കിഴത്ങ പൊടിച്ച തേനും പഞ്ചസാരയും നെയ്യുംചേ। 
ത്ത സേധിപ്പിക്ക. എല്ലാ തൃഷ്ണുകളും ശമിക്കും. 

മദാത്യയ ചികിത്സാ 

൨൭. സുക മാരശരീരത്വാല് ബാഒ ലാമദ്യാദിസേചിതും ) 

നാഫാത്യബുദ്ധ്യാസെഖായഴംതസ്്യൊപക്രമകൂ ചതെ 

മുദുശരീരനാകയാല് മമ്യം മുതലായതിനെ ബാലന് സേവി 

ക്കരുതു. അറിയാതെ സേലിച്ചുപോയാല് ആയതുകൊണ്ട ഉ. 

ണ്ടാകാ ൭ പദപങ്ങഠാക്ക ചെയ്യേണ്ടനാ ചികിത്സകളെ പറ 

യുന്നു. 
(മദ്യം സേവിച്ചാല്) 

൨൮. ഐലെയകസ്യമൃലെൌന സിദ്ധഃക്വാഥഭസിതാനപിതഃ। 

മദ്യജുന്യംമദംഫന്തിതഥാമ്ല്യാനപ്പൂപ വാന്! 



പഞ്ചമാദ്ധ്യായഃ ൬൯ 

 , മുക്കാപ്പീരത്തില് പേര്കൊണ്ട കഷായംവച്ചപ്പഞ്ച സാരമെ 
 ി പ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. മദ്യപാനംകൊണ്ടുണ്ടായ മദംമു 

തലായ ഉപപ്ദ്രവങ്ങഠാ ശമി ൭൦. 
1 ' (കഞ്ചാവ തിന്നാല്) 

൯. ബ്ലഹതിമുലസംസിദ്ധഃക്വാഥൊമമു സിതാന്വിതഃ 
1. മദയന്തീമദംഫന്തിചിരാമൂലശൃതൊപിലചാ॥ 

 പചെപ്വഴുതിനപേര്കൊണ്ട കഷായം വച്ച തേനും പഞ്ച 
_ സാരയും മേപ്പൊടി ചെത്ത സേലിപ്പിക്ക. കഞ്ചാവ തിന്നാ 
 ലുണ്ടാകുണ ഉപ്ദ്രവങ്ങഠാ ശമിക്കും. കോപക്കിഴങ്ങുകൊണ്ടും 

മേല്പ്രകാരം കഷായംവച്ച] സേവിപ്പ്ിക്കാം. 
ം കറപ്പ തിനാല്) 
! ൪. ബിംബീഫലായനി സംപഷ്യമഥിതെനുപ്രപായയെല് | 
ലി നാഗഫ്െനാശനൊല്ഭൂതാന് വിനിഹത്തുമുപദ്രവാ൯॥ 

കൊരക്കാ അച്ചു മോരില് കലക്കി സേധിപ്പിക്കുക. കഠ 
പ്പ തിന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഉപപദ്രവങ്ങാം ശമിക്കും. 
൪൧. ദ്രാക്ഷാകല്ചംപ്രയുഞ്ജിതനവനീതെനവലായുതം। 

ക്വാഥടഖജ്ജൂര സംസിദ്ധഭഃപാതപ്യയൊവാഘ്യ താന്വിത $॥ 

മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം അരച്ചു വെണ്ണുനെയ്കു ചേത്ത ന 
ഈത്തപ്പുഴംകൊണ്ടു കഷായടഖെച്ചു നെയു മേപ്പപൊടിചേത്ത 

ഴ് സേധിപ്പിക്കു. 

1 (പുകയില തിന്നാല്) 

_ ൪൨. നാളികേരഫലക്ഷീഒ കേതകസ്യരജഃപിബെര 
ല് ശാന്മയെധൂപപത്രൊത്ഥവികാരാണാംതഥാസ്വിതാം! 

അല്ലായെക।ല് പഞ്ചസാര തേങ്ങാപ്പാലില് സേവിപ്പിക്കു. 

(തേന് കടിച്ചാല്) 

ൽ 
₹ രദ) : ₹ ം ത്ത ന്യ ി; $ തോറാമ്വപരല് തേങ്ങാപ്പാലിലരച്ച ചെത്ത സേവിപ്പിക്കു 
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 ര൪്൩.. ഐലെയകരസൊദുശ്ധയുക്ത ഃപാതവല്യഇഷ്യത്തെ 
മാക്ഷികാ ധ്യശനെതദ്വത്ത്രായന്തീപത്രജൊരസഃ! 

മുക്കാപ്പിരകത്തിന്നീര പാലുകൂട്ടി സേവിപ്പിക്കുക. അല്ലാ 
യെങ്കിരു ബ്രഹ്മിനീര പാല്കൂട്ടി സേവിപ്പ്ിക്കുക. തേന് ആ 
ധികമായ കുടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവപക്ങാം ശമിക്കും. 

നി 
(ജാതിക്കു തിനാല് ) 

രര. പയസെന്ദ്രമദംദദ്യാല്പാതുംജാതിഫലാശനെ। 
പിഷ്ടവപാധാരിണാലൊഡ്യശൈവചസ്ൃതുപല്ലവം % 



റെ ആരോഗ്യകല്ലറ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

കന്നാരം പൊടിച്ചു പാലില്കലക്കി സേവിപ്പിക്കുകു. അ 
ല്യായെങ്കില് കുഴിതാളച്ചണ്ടിയുടെ ഇളയതളിര അരച്ച പച്ച 
വെളെത്തില് കലക്കി സേപിപ്പ്ിക്കുക. ജാതിക്ക അധികമായി 
തിസ്നാലുണ്ടാകുന ഉപദ്രവങ്ങറാ ശമിക്കും. 

(കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ തിന്നാല്) 
ര:൫. കൂടശന്മലികന്ദസ്യളക്തൌമഥിതലൊളിതം। 

ധാത്രീകുണ്ണംവിശാലായാഭകല്പ,ംവാബാലകടപിബെല്! 
നെല്ലിക്കയുടെ പൊടിമോരില് സേപിപ്പിക്കുകയോ കാട്ട് 

വെള്ളരിപേരരച്ച മൊരില് സേധിപ്പ്യിക്കുകയോ ചെയ്തു. എ 
സാല് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ അധികമായി തിന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഉപ 
ഗ്രവങ്ങഠ ശമിക്കും. 

(മുകൂയുടെ ആണ്ടു തിന്നാല്) 
൪൬. ഗൃഹധ്മമരജടക്ഷൌദ്രഫൃതയുക്തംവിലെഫയെത! 

കരിര ഭക്തിസം ഭൂതാ൯വിനിഹത്തുമുപദ്ദലാന്! 

ി 

ഉള്ളടക്കരി തേനും നെയ്യും ചേത്ത' 
സേലിപ്പിക്കു. 

൪൭. അഥവാമക്കടിമൂല മമൃുതായാരജൊപചിവാ 
ശീതൊദകെനപാതവ്യംനാജികെരജലെനവാ॥ 

അല്ലായെങ്കില് നായ്ക്കുരണവെരൊ ചിററമുതൊ പൊടിച്ച 
പച്ചുവെള്ളത്തിലൊ ഇകൂനീര വെള്ളത്തിലൊ കലക്കി സേഖി 
പതിക്കാം. എന്നാല് മുകയുടെ ആണ്ടല് തിന്നാലുണ്ടാകുന്ന ൭ പ 

ദ്രവങ്ങഠം ശമിക്കും. 

(അടയ്യൃതിന്ന ചൊരുക്കിയാല്) 
ര൮. ത്വചംച്ഛഗതരൊടപിഷ്വാശിതതൊയെനപായയെ 

ല് ! ക്രമുകാദ്ധ്യശനെ അഭൂത സവ്വൊപര്ചേശാന്തയെ! 

കവുങ്ങില് മൊരി അരച്ചു പച്ചവെള്ളത്തില് സേപിപ്പിക്കു. 
(പൂത്ത മൊര। നീക്കി ചുഖന്ന മൊരി എടുക്കണം) എന്നാ 
ത അടയ്ക്കതിന്ന ചൊരുക്കിയാലുണ്ടാകന്ന ഉ.പ്ദ്രവങ്ങഠം ശമി 
ക്ട ൭. ) 

രന്. എഭിഃപ്രയുക്തൈ ഠശ്വെവമദ്യപാനാദിചെതവാഃ। 
പിക 

൫ഠ. സ്വാദെവദാരണൊധ്യാധിസ്പത്ൂകയുഠദ)ഥൊചിത॥] 
ാര്രയാ 1 യചിചിത്സിതംൻ 

 മേല്ലഞ്ഞെ രാഷധത്ങറാ കടനെപ്പവ ത്തിച്ചാല് മദ്യപാനാ 

ദികഠാ ഫേതുവായിട്ടുണ്ട 2 പദ്രപത്ങക്കൊക്കയുംശമിക്കും. 



 ആയതിന സംഗതിയായിലാഎങ്കില് മദ്യംമുതലായതുകകില് 
 ചിലത അധികമായി ചെന്നുപോയാല് മദാത്യയമെന്ന മഹാ 
 പ്യാധിള. ണ്ടാകും. അവിടെ ൭ ചിതത്തിന്നതക്കവള്സും മദാത്യയ 
 ത്തിന്നു ളള ചികിത്സകളെ മരുന്നുകളുടെ മാത്രാഭെദത്തെ കല്ല! 
ച്ചു ബാലന്മാക്ും പ്രപൃത്തിക്കുക. ലം 

ഇതി വാദ്ദാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിത പാര 
 ശവെന്ദ്രകൃതാവാരൊഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം പഞ്ച 
 മസ്തുബകൊനാമപഞ്ചമൊദ്ധ്യായ 

ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 
! ഷഷ്ടാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

അശശ്ചികിത്സാ 

൧. അഥാശസാംചികിത്സാത്രതത്ര ശൂദ്ദ്യുഷ്യയോജയേല് 
ഷ്ട ബഫിഭവെഷ്ടപ്രസ്വിനാംസ്ത്റ ീപത്രമഹന്നിശം ॥ 

൨. ദിനത്രയെണഭിനാനിസ്ത്യഠശാംസിനസംശയഃ | 
ി കൃമികണ്ഡൂതിശൊഫാനാംയൊഥഗൊയംശമനഭപരം॥ 

ഇനി അശസ്സ്റിന്െറ ചികിത്സയെ പറയുന്നു. അശസ്സ എ 
ന്നത മലദ്വാരത്തിങക്കലുള്ള പലികജില് ഉ ണ്ടാകുന്ന മാംസകി 
ലമാകുന്നു. ആയത ശുഷ്ട്രമായിട്ടം ആര്ദ്രമായിട്ടും രണ്ടുപ്രകാര 
മരിക്കും. അതുകജില് ലച്ച ശുഷ്ടരാശസ്സ്റ പുറത്ത കാണ്മാന്തക്കു 
വിധത്തിലാകു ന്ന എങ്കിൽ അതിന്മേല് കള്ളിയില വാട്ടിപതിി 

_ ക്കുക. മുന്നുദിവസംകൊണ്ട ആ കിലം പൊട്ടിപ്പോകും അത്ര 
യ്ുമല്ല പുഴുക്കടി. ചൊറിച്ചില്, നിര ംരംവക ൭പഠ്രവഞ്ങളും ശര 

 മിക്കും. 

“ ൩. ഇക്ച്വാകുരജധിനക്ത മാലഘ്ടതികപല്ലവൈഃ। 
കി ഗുഞ്ജുഡ്ലാംഗലികാകഷ്ടതാര്ുചൂഡശകൃട്യതൈഃ ॥ 

൪. പിഷ്്ടൈമ്മെഷസ്യമുത്രെനലെ പൊത്രപരമൌഷധം 
അക്കക്ഷിരെണലിംപെദ്വാപിഷ്ടവാപപ് ഫണപച്ച്ലപാന് 

_  പചെരത്തള।ിര, വരട്ടുമഞ്ഞള, ൭ ങ്ങിന്തൊല, ആവില്തകളളി 
_ രൃ കുമ്തിക്കുരു, മെത്തൊയ്മിക്കിഴ്ല, കൊഴികാഷ്ടം ജവ ആ 



൨െ ആരോഗ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

ടിന് മൃത്രത്തിലരച്ചുപുരട്ടുക. അശസ്സ്സു ശമിക്കും. അല്ലായെങ്കില് 
പാലിട്ടത്തളിര എരിക്കിന് പാലിലരച്ച പുരട്ടുക. 
൫. പിഷ്ടവഠ ലാംഗലികാകന്ദംശൈരീഷെണരസെനതു | 

സമ്മൃഗാലെപനംകു യ്യാദശസാമുപശാന്തയെ ! 
വാകത്തളിര തിരുംബിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരില് മെത്തോഗ്തിക്കിഴ 

അങ അരച്ചു പുരട്ടുക. അശസ്സ്റ ശമിക്കും. 

(ശുൂണ്ണ്്യാദി തൈലം) 
൬. ശുണ്ണീസിസ്ധു ത്ഥകൃ്ണ്ാഭിഃപത്ഥ്യാലാംഗലികാഭൂകൈഃ। 

വിദാരികന്ദഗൊജിഫ്വാവികുംഗൈഃപിഷ്ടകല്പ്ിതൈഃ ൮ 
ഒ. ഗക്ക്ഷിരസംയുക്തംഗൊമുത്രെതിലജംപചെല് ര 

സ്റെഫമെതെനലിംചെദ്വാതെഷാംസമ്യകിപ്രശാന്തയെ ॥ 

ചുക്ക, ഇത്തുപ്പ, തിപ്പലി, കടുക്ക, മേത്തൊന്നിക്കിഴങ്ങ, അ 
ദ്രകം, മുതക്കി൯കിഴതഞ്ങ, മരമഞ്ഞത്തൊലി, വിഴാലരി ഇവ ആ 
രച്ച ആട്ടിന് മൂത്രത്തില് കലക്കി കള്ളിപ്പാലും എരിക്കി൯പാലും 
എട്ണ്ണുയോട സമമകൂട്ടി കാച്ചി അരിച്ചു ആ എണ്ണ പുരട്ടുക. അ 
ശസ്സ്റ ശമിക്കും. 

൮൮. ആന്തരെഷ്വപിയെ ജ്യോയംലെപൊശസ്സറമുഹുമ്മുഹു' 
ക്ഷാരാദീനാംപ്രയൊഗൊപിനചൈനമതിചത്തതെ ൫ 

മേല്പറഞ്ഞ ലേപം അകത്തെ വലികളിലുള്ള അശസ്സിന്നും 
ചെയ്താന് കഴിയുന്നതാകുന്നു. ക്ഷാരം മുതലായതിന്നും ഇതി 
നെക്കാഠം അധികമായ ശക്തി ഇല്ല എന്ന പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. 

൯. തൈലഞ്ചകക്കടിപത്രരസെകഷ്ടാവകല്ല।ിതം | 
സിദ്ധംസമാനംച്ചവ്വെണസ് നുഹീക്ഷീരസമന്വിതം ॥ 

കാട്ടപ്പുയില ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരില് കൊട്ടം അരച്ചുകല 
ക്കി എണ്ണുയോട സമം കള്ളിപ്പാല ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പുര 

ടക. ഈ എണ്ണയും മേല്പറഞ്ഞ എണ്ണൂഷ്ക്ു ശരിയാകുന്നു. 

൧൦. ചനസ്പരണകൂശ്മാണ്ഡഗുഞ്ജാബീജനിശാഭയാഃ | 
സമ്മദ്ദ ക ക്കടിസാരെവസ്്രെലിഫ്പാപ്രക ല്പയെരു । 

൧൧. വത്തിംപ്രാഗുത്ഥതൈലെനശുഷ്ടരാമാസിച്യതാംപുനഃ | 
ഗുടെ നിധാപയെ ദൈദ്യഡ്ലദ്യസ്തമ്പശാന്തയെ 

കാട്ടചേന, കുമ്പളങ്ങവിത്ത, കുന്ദിക്കുരു, വരട്ടുമഞ്ഞെറാ കുടു 
ക്ക ഇവ കാട്ടപ്പുനീരിലരച്ച തുണിയില് തേച്ച തിരിയാക്കി ഒ 

നെക്കി മുന്പഠതഞ്ഞ എജ്ട്ുകളിര നനച്ച മലദ്വാരത്തിങ്കല് 

തിയകു ക. അശസ്സ്സ ശമിക്കും. 



൭൨. ഷഷ്യാടധ്യായ 8 

(ധയസൂരണകന്ദാടി ഫ്ത) 

൧൨... ചനസൂരണകന്ദാഗ്നിചാഠാഭിക്വഥി തെജ്ടല| 

പഞ്ചകൊലസ്യകല്ലെ നസതക്രംസാധിതംഏതം! 

ഫേ 12... പിതംതദദദസാംശാന്ത്യൊൊരാണാമപിനാന്യയശാ। 

ചുനന്ന ചകഷായെ ചാസിദ്ധംല ശ്ര നകച്ചിതം॥ 

കാടംചന ഒകൊട്ടചെലിക്കിഴങ്ങ പാടക്കിഴങ്ങ ഇവ കഷാ 
ഡഠവച്ചു കാട്ടുമുരഷിന്വെര കാട്ടതി പ്പലിചെര കൊട്ടചെലി 

കുരി ഴങ്ങ തിപ്പച ചുക്ക ച അരച്ചുകലക്കി നെയ്യാം മൊരുംസ 

മം ചെത്ത കാച്വിയരിചു സെപി്ലു ക്ക. അശ്ഭസ്സു ശമിക്കും 

തകിഴാമചെര കഷായംപച്ച ലെ കുത്തുക അരമധ്ൃകലക്കി ഗെ 
യ്യു കാച്ചി സെധി പ്പി ക്കയു മാം. 

_ ൧... ആര്ജെഷുപാഠാസംസിദ്ധക്വാഥാമധുസമനവിതഃ। 

പ്ര ശസുഭകൌടചൈബ്ിയൈസ്സ്റി ദ്ധൊചാസഫാമുസു യാ 
ആര് ദാധഃസ്റ്റിന്നു പാടക്കി ഗങ്ങുകൊണ്ട കഷായലേച്ചു തെ൯ 

മെപ്പ്യൊടിചെത്ത ൭സപിപ്പ്പിക്ക- കടകപ്പ്യാലയരിയും മുത്തങ്ങ 
ക്കി ഗ്രങ്ങും കൂട്ടി കഷായാവച്ചു തെന് മെപ്പ്പൊടിക്ലെത്ത സെലി 

പ്പി ച൭കയുമാം 

(ധന ്യാഷാദികഷായം) 

൧൭-- ധന്വയാഷകണാചിമാവമസ്മാജിരകജാതിടി;। 
വിശവാജമൊജസം യുഴെ അ ദക്വാഥശ്ചമധുമാന്ഫിത॥ 

പ കൊടത്തുപധെര തിപ്പലി കൂളത്തിന്ച്വെര മുത്തെങ്ങകി൭ 
ണ്3 ജിരകം ജാതിക്ക ചും അയമൊതലം ഇവകൊന്ട കു 
ഥായംവഥ്ൃ മെന്മെപ്പപൊടി ചെത്ത സെലിപ്പ്പി ക്കം 

(കുടലാദികഷായം) 

൧൩... കുട ലത്രി ഫലാചില്വശൂണ്ണ് ചിത്രകദാരുടിഃ। 

ദൂസ്പൂശാതിചി ഷാംഭഭാദരജ നി ഭിശ്ചസാധിത 
൭... കഷായൊമധുനാമി ശ്രഃപ്രാത3പചിതൊനിയമ്ടതി। 

സവ്യാന്യശാംസി സി ത്തൊഖാലധല് ഘയഡാഡവി മൈ 
കടകപ്പ്ാലയരി ത്രിഫല ക്ൂകൃത്തിന്ചെര ചു൧൭ കൊട്ടലെ 

ലിക്കിഴങ്ങ ദെച്താരം കൊടിത്തുപചെര അതി പിഭയം മു 
ത്തെങ്ങക്കി ങ്ങ വരട്ടുമഞ്ഞാം ജപകൊണ്ട കഷായംഖച്ചു തെ 
൯ മമപ്പൊടിലെത്ത സെവിപ്പിക്കം അല്ലായെങ്കില് ഖെല്ല്ി 

ഠാ 



൭൪. മു രൊഗ്ൃയകള്ദ്ടുമെ ബാല ചീകിത്സായാം 
ര് ള് 

ിലത്തികന് 2൭ റി ടി യലത്താികന്ാചെളുത്തയില മുത്തങ്ങ ങ്ങ. താളിമാതമ ക്ട 
ു൭൭ഒ ൭ത്രാഠ൭ 52൮൭ ലാണ്ട ക്ഷായഠധ ഒ 2൯ മെപ്ചപൊടി ഷെ 

ത്ത സെധിവ്ക്പിക്ക- 
(ഡാഡി മാദിക്ഷായം) 

വ) - ഡാഡ്മിമത്വണ്ടി ശാലപ്യകണഡയല പുനന്നപൈഃ। 

പാഠോ വാഷകാംഭൊദചില ജാതിഫലായധിതെ?॥ 
൧. സാജമൊജൈക്ൃതക മാംഥാമധുമാന്പാപ്രഗെഡി 

തഃ പാഠാക്കരാഗ സ്ിഭദ്ധാചാപട്ടക്ഷൌദ്രസമഹ്വിതു 
താമ്ളിമാതള യുടെ ഓട കരട്ടമഞ്ഞെഠാ കാട്ടുതിപ്പുലി ചെര 

കർട്ടമുക്കിന്മൊര തമിഗാമപെര പ്പാടക്കിഴങ്ങ കൊടിത്തുവ 
വെര മുത്തെങ്ങമഖിഴങ്ങ ക്രരത്തിന് വെര ജാതിക്ക് അയമൊ 
രകാ ജവകൊന്ടെ ക ധായംവ മു) ഉത്െ൯ മെടപ്പൊടി! ചെത്ത ര 

വ!ചെ സെലിവ്ധ്യിക്ക-. തഅല്പായങ്കില് പാടംിഴങ്ങ അക്കാരി 
തെങ്ദ ജാവ൦ൊന്ട കഷായ തുമ? തനും മെണ്ഹ്ൊ 

ട്രിചെത്ത സെല ൮! 8൭ .... അശുസ്റ്റ ശ2ക്മുഠ. 

(പാഠാകിമു ക്മദി) ര 

൨ 2. പാഠാവുശ് റ സ്്ൂമ്മഗന ഥികാലപ്യധാഡി കൈ 

കൈഡയ്യുദ൭സംയുക്കൈഃഖമസുപടജിരക 
൨൧൨. നി ഫന്ത്യെദാരുജസദപഞ്ചമാലകൃതൊപിചരി 

യദധാഡ്ധാ ഡ'മപ ഞ്ചാംഗസദെസ്ഡു ഡാ പ്പസയത! 

പപാടക്ക ങ്ങ തമി ഗഓാമവെര കൊടിത്തുപചെം കാട്ടതി്പു 

ലിചെര കാട്ടമുള കി ൯ചെര താളിമാതമായുട്ദൊട കരു: 
വെവ്്യില ഇലകൊന്ദെ മുക്കടിവച്ചു ഇത്ത്ലും ജ്രകവും പൊടി 
ചവി എസവലിപ്പു' ക്ക അച്ലായെങ്കില് കാട്ട തിയി വെര കാട്ടമു ൭. 

കി൯ചെര കൊടുവെലിക്ക ധങ്ങ തിദ്ലിലി കുക്കെ ഇവകൊണ്ടും 

മുൃക്മടി വ ലയ സലിച്പിക്ക- മതേക്ര നാരകത്തിന്െറ ചെര. തൊ 
ലി പുവ൮൮വ ജല കായ രോ പഞ്ചാഗങ്ങാകൊണ്ടും മുക്മടിവ 
ഥൂ സെഖാഡ്യിക്ക അശസ്സു ശമിക്കും 

(ആര്ദകാദിമുക്ുട്) ന 

൨.൨... ആര്ദുകാം ബു ദൃതാസ്ഥിചച്യഡാഡ് മധാന്യകൈദഃ! 

മസാചഗഗസ്ധാകെഡ്രയുജാത)ഭി വ്യ തെമ. ॥ 

്ുഞ്ചി മത്തെശ്മള്ഖയങ്ങ മാങ്ങയണ്ടി പ്പരുപ്പ മാട്ടമുമകിന് 

വരമ താത്തിമാത െയുടരൊട കൊത്തന്വാലയര്൪ മാങ്ങ നാറി 

പയലല കരുഖലപ്പ'ല ജാതിക്ക ജചകൊണ്ടു മുക്കടിചെച്യ സെ 



നി 

ഷ് പ്ലാ? 8 ൭൭ 

ചിപ്പി ക്ക ത ശ്ര ശധിശമഠം 

(അജമൊജാി മുക്കടി) 

൨.൩... അജമൊജുട ണാ വച്്യമൂപഡാഡി!2 ജാതി ഭി മു! 

. ൭ 
മായ്യരികാംബുദ്ന വ്യാഷ ചാര ര്വലാജധാ ന്യ കു? 

൨൪... രസ്ധപാലഗസ്ധാ4്ു ത്ഥ ലലഖലിപ്ചല്പചാനവികതെ! 

 സചൈകുണ്ണാഗന മന്ധൈശ്ചഖലപടുയുതൊഫതല്ല 

അയ മൊതകഠ കാട്ടതിപ്പുലിവെര കാട്ടമു മിന്ചെര താപ്ി 

മാതതൂക്കായുടെമാട ജാതിക്ക ചെറ കടലാടി മുത്തെങദക്ക। 

ങ്ങ ദ്രികട്ട പുകിയാരില.-.ലേര കൊത മ്പാലയ൪! മാക്മനാ 

വപ്പു മാങ്ങ ണ്ടിപ്പയപ്പ തുമ്വചച്പു മുഞ്ഞയ പ: 

മു ടംട)ഖെച്ചു ജന്തുച്ലു ചൊടി വിട്ട സഖപ്പു! ക്ക. അശഡ്ഡ്റ ഗമോ 

മും 

(പൂഹന്നപാദി മുക്കട.) 

൨൭- പഠഗന്നവമസാലഗഗ്ന മമന്ധായൂരികടടകെ പ 
മണ്ഡ മൃഖെതസാംബഷ്യല ഖല പ തകൈസന്ൂഥാ। 

൫൨൩... കൈഡഷ്യബ്ചദര്] ശി ഗ്രചാര്മൊെടിഡാഡമപ്പുടൈടവ 

ര സാലഗ ഡാലെ നാമ്രദമൈരെഭിസ്സറു കെമരപി 
൭.൨... ഗഗിചലെ ന ശഃദ ടട) ധാതാ] വാ ധാ സ്യമൈട$॥ 

' അജമൊജയ വ രാകോഗ്നിവെകുണ്ണകുസു സ്ഥാ 

൨൮. റ ലാദപ്വഠഥ ചൂതസ്വേജിരകാബോുട ൧.൬൭.,൭൧൨൭ 

മധൂ വുസു യക്കൈവ്യാസവു രഭശ്ധപാസകെമ£[ 
൨൯... തക്കെചതുണെപകക പിഷെഷ്ടസ്ധാചതിലൊള്ീ 

ഒതെത്ു പാദഫാ നാമ സാദ്ധപട്മാ സര്ശസാഫോ തല്ലു 

തമി ഗാധജഇല മാന് തചിര വ ൧൮൮ കട ലാടിഡ്യി 
ല മൃത്തറ്ൃ ഞ്ഞെ ഞ്ഞൊം പാളി യില ൫. 1൮) ത്ത ,ന് മളി ആ കവ 

യ ലത്തി.൪ഇച കയപലെപ്പില പന്തയില മുരാങ്ങയില 
പുപ്പയയരില തക്ളിമാമമത്തിന് മ്പ മാങ്ങഠാറപ്പുല്ല പറങ്കി 
മാവഖിന്കൂമ്പ ഓ ഞ്ചി മഞ്ഞ മരമഞ്ഞത്തൊപ്പ താത ര] വൃ 
കായം കൊത്തമ്പാലയരി അയമൊാഠ്കം കമയാംവൂ ലം 

ചെല'ക്കുഗ്രങ്ങ തുമ്പപ്പുവു ഏലത്തരി] കല ചങ്ങത്തൊല്ചി] മാ 

3 ടവസമം നാല ട്ടി ധൊരില് പുഴുത്മിപററി 
നി ചൂരു നാലിരി യൊ ൪ കലി ലില് ഒരുഭാഗംക൨ഖ 



ന് ആരൊഗ്യകല്ലട്ടമെ ബാലചികിസ്സായാം 

ഇന്തുപ്പ് പൊടിച്ചിട്ട സെപ്പി മെല്ലറഞ്ഞ മരുന്നുകളില് 
വെക്ടര് യിലത്തിന് ജലലരെ എടത്ത ഇഞ്ചാിമുതല് തുമ്പച്പുവ്വ 
വരെയ്യ൭ മരുഃന്നുകഠാ കൂട്ടിയിട്ടും കരുഖെപ്പ്റിലമുതല് പചറകി 
മാവിന് കൂമ്പയവരെയു ഹ മരുന്നുകളില് മെല്ലറഞ്ഞ മരുന്നുകറാ 
കൂട്ടിയിട്ടും മെപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു യൊഗങ്ങമളിചും ഏപചത്തരി മുതലാ 
യ മയനു കഠം കൂട്ടി യിട്ടു ഇങ്ങിനെ പലചിധമായിട്ടംരം യൊ 
ഗംകൊന്ടുതന്നെ മുക൭ടയുണ്ടാക്കി സെചില്പ്യിക്കാം (മുക്കുടി 
യുടെ മരുന്ന ഒരുപലം പുഴങ്ങുവാന് നാഴിമൊര മതി ആയത 
അരമഷ്ഷ്യ നാഴി മൊരില് കലക്കി തിളപ്പിച്ച മുഴക്കാകുവ്വൊറം ലാ 
ഞ। താതില്ന. ന്ന ഖെണ്ടത എടുത്ത ഡെധിചപ്പുി ക്ക. ഇങ്ങ് നെ 
ശൂമമാകന്നം 

(ക്ടചഫാണിതം) 

൩.൧ പലാനിദശ ബിജംനാകേടച്സ്യാഷ്ടഭിസുവചഃ। 
ലര സജി മു ത്തഭ്ി ല് പകട്ലെ പ റാടഭിശ്ചമുലസ്ചതുഭ 'കുസൂമസ്യച॥ 

൩.൧. ദ്വാഭ്യാപലാല്ലാംപത്രസ്യസഫ।താനിചതുഷ്ടയെ 
ജലാഡകാനാസോംക്ഷു ദ്യനിക്ഷി പ്പ്യാഗ്നചേധി ശ്രയെല്! 

൩.൨... പാദശെഷെകഷായെസ്ിന്ചുഭതഖസ്ര്രാചഗാള നാല് 
പലാശിഷൊഡശക്ഷില്ല ാപുരാണസ്ൃഗുളസ്ൃതൂ॥ 

൩. ൨... ധിപഥ്യമാനെസന്ദ്രത്വം പ്രച മപ്യഷോബ്ദുധാന്യ 

മെകഃ| ജംണുപപല്ലവചുതാസ്ഥി ഡാഡി മത്വഗ്വചാഭയാലു 
൩ ര... പാഠാജാതിഫലാജാജ്] ഫി ംഗുളാതിലിഷാഗുഫാഃ। 

തിക്കാശന്മലിനിയ്യാസനാഗഫെനയയജൊപിച്വു 
൩൭. ്യമിതാറ | കൃത്വത്രേത ൭ ചേഥക്കഷമിരസ്സുമ്യകകുള്്റികൃത്യത്രടി ദ്ധാവകിയ്യാവലാഡ്യാനു സംയൊല്യാഥാവതാമയെരലു 

ദ 7 ൦൭. ൦... ദദ്ാച്യ ശരിതെ ക്ഷെഭ്േസ്ത്യ ്രസ്ഥമസ്തൂ ൯സുഭാജനെ। 

ആ,ധായസമ്യഗ്രക്ഷെ ച്ചയഥാകാലേംസശിലിതഃ!। 
൩൭... ഫാണിത്ഃകൈരട ലഃഫെളമുനിനാലിഫി തൊര്ശസാം। 

സവ്വെഷാംശമ ന"യാലംബാലെഷപപ്പയനി ലാരിതല 
൪.൮ മാത്രയാതൂലഘി യസ ശ്ലയെതതചമമഖാ। 

താന്പ്യമുനോതി ചത്ത ന്തെ.മാംസിഖാണൊദ യം 
കുഒ൧ വ്്യാലയുടെ അരി പലം പത്ത തൊലിപ്ലം എട്ട ഖെര 

പലം ആറ പൂ] പലം നചേ ര്ലിര വപ്പലഠ രണ്ട ഒക്കാരമട്ട 

കടിച്ച പതിനാറ ഇടങ്ങഴ, ചവെജ്ളത്തില് കഷറയം യച്ചനാ 
ലിടബഗി യാക്കി പി ഴിഞ്ഞരി മ ആ കഷായത്തില് പിതനാറപ്പ 

ലം പഗഠശക്കര കലക്കികുവാഴ സാന്ദ്രപാകമായാല് ത്രികടു 



ഷാ ഫ്ലാഭധ്യായഃ ൭) 

കൊത്തമ്പാലയരി ഞാചല്തളിര മാങ്ങയണ്ടിപരുച്പ താച്പി 

മാതമുക്കായയുടെരാട വയ്വ കട്ടക്ക പാടകിഴങ്ങ ജാതിക്ക 

ജിരാകം ച്വായില്യം അതിചിടയം മുവ്വിഭലെര പുത്തരിച്ച 
ണ്ടചെരിന്മെല് തൊലി പൃമൃപ്പശ കവച്ച) ഇഖമമ്മുന്നു കഴഞ്ചി 
നല്പഖണ്ണം പൊടിച്ച ആപൊടി പിതറി ഇളക്കി യൊജിപ്പ്ി 
ചുഖാശദ] ആറിയാ നാനാഴ്തെന് ലെത്ത നല്ലപാത്രത്തിലാ 
ക്ഷി] വക്രക- ഇതഫെലമുയിയാല് ചിധിക്കല്പെട്ട കടചഫാണി 

തമാകുന്നു ഇത സെ ചി ച്യാല് എല്ലാഅര് ശസ്സൂട മും ശമി ബാ 
ല ശാക്ടം ഖിരൊധമില്ലന്ന മെല്ലറഞ്ഞമുശി യുടെ വല നമുനണ്ട- 
അതുകൊന്ദെ വമുരെ ശര്്തയുഉക അര്ശ്ച്ചാക്ക നാലെഫം ത 
ന്നെ ഉണ്ടാ ശിലി പ്പിക്കാംം സുയ്യൊദയംകൊണ്ടെ ഇരുട്ട ൨ 
ശിക്കുന്ന പൊലെ ഇുകൊണ്ട അര്ശസ്സ് നശി ദം, 

(രക്ഷാര്ശസ്സിന്ന ചന്ദ നാദികഷ; യഠ) 

൩൯. ചന്ദാദ 3ചഭൂനിംബധന്വയാഷക ചത്സു കൈ | 
രക്താര്ശസാംപ്രയൊക്ത ച്ൃ"ക ഷായൊമപുസംയുത॥ 

ചന്ദനം രക്മലന്ദനം പു ത്തരിച്ചുന്ടെവെരുമ്മല് ഒ൭മാചി 
കൊലിത്തുചചെര കുടകപ്പാലരി ഇവകൊണ്ട കുഷായം 
ച്ച തെ൯ മെടപ്പാട്ചെത്ത സെധിപ്പ്പി ക്ക 

(തൂശീമാദി കഷായ) 

൭-0. ഉശരദായ്യിനിംബത്വ െമുസാപാഠവേകഷൈകൃതല 
ശതചെധി “ജൊയുക്ഷഃക്വാഥൊത്രപരമൌഷധം। 

രാമച്ചം മരമഞ്ഞത്ത്ൊലി ഖെപ്പിന്തൊലല്ി മുത്തെങ്ങക്കി 
ഴ്ക പാടക്ഴത്തം ആടലൊടത്തിയചെര ഇവകൊണ്ട കഷാ 
യേ സഫസ്രഖ്രെ ധി മെപ്പ്യൊടികെത്ത സെചിപ്പ്പിക്ക. രക്താ 
ര്ശസ്സ്റിന്ന രോ കഷായം വരംമാഷധമാകുന്നും 

൭-൧ - കെ ടവ;ഫാണി തസൂടവ പ്ല്രാന്തെ രകുട സവെഖിലഭ। 
ഉപക്രമൊത്രപ്രാഗുക്രജതി ശാസ്പസ്യപദ്ധതിഃ॥ 

മെല്ലറഞ്ഞു കുടലഫാണിതയും രത്താര് ശസ്സിന്ന പരമൌഷ 
ധമാകുന്നു - രക്തസ്രാവം ശമിച്വാല് അര് ശസ്സ്റുകഠാക്ക പറഞ്ഞ 
ച്വകിത്സചകഠാ ഒക്കയും രക്താര്ശസ്സിന്ന പ റവന്നതാകുന്നു. 

(അതിസാരചികിത്സാ 

(വതോതിസാരത്തിന്ന സമംഗാദികഷായെ 
൭.൨. സമാഗാമുല ചിലവ ്തൃധാതകികുസുമൈഃകൃതഃ। കവാ 

തഥാധാതാതി സാരദ്മൊമാക്ഷികെണസമനവിത [! 
പറച്ചുണ്ടമചര കുക. ത്യ മേച്ചര മു ത്തുങ്ജക്കിഴങ്ങ തൃത്യി 



ഗി 

1 

€ വു . ആരൊഗ്യകളുറ്റുമെ ബ: ചചീക്കിയോയാം 

രിപ്പുവ്വ 2 റു വ കൊന്നടെ കഷായവച്ച തെന് മെപ്പൊട ചവെത്ത 
സെധിറു. ) ൧൭ വപായാത്സന്ധവാരം ശിക്ഷ, 

(്രിത്താതിസാരത്തി. ന ധഷായഷോദികഷായം) 
൪.൩... ധന്യാഷാബ്ദുപാഠോഴടാലി ശചത്സകസാധിത്] 

കപിഥേര്പിത്താതിസാരസ്യശ മാദക. ുഥസംയയര॥ 
കൊടിത്തുചവെര മുത്തെര്ങക്കിഴങ്ങ പാടക്കിഴങ്ങ ഇ 

വെടി. 1൭ കട കമ: ലയരി ഇവകൊണ്ടെ കഷായം: പച്ച 
തെന് മെട്ല്െടിചെത്ത സെചിപ്പിക്ക_ പിത്താതിസാരം ശി 
മും 

(കഫാതിസാരത്തിന്ന പത്സകാട്ടികഷായം) 

൭.൪... പത്സകഗുന.ഥികാ, ചി ശവപാമേഭൂനിംബചകവകൈ' 
പ രം വ 

കംടകഠ്പ്ലയര്വ ക ൧൭൭. വ: ക്ട 2൨൭ 3 

പുതര൪!൧. ുണ്ടവെരുമ്മ തെ. ല। ക രര വ 
ക ഷ്യാണനെ ന്യു ട്ടി ൭ 1 രമാഡ്റ്ൂടിചെതത സിവി ടെ 

കഫാതാസാരം ശമ'ക്മഠ റം 

നാടി സ ശാഴിബാദ്കഷാ ൭] 

൪. ൮- ശാരിബാക ലായ്ാമഷ്ടപ്യാ പപ യസ്മിം ത്: ജൂച്ചാ] 

ശമാ .കഷ്യദുസും യഷ്ാരാതാരിസംരനാശ ൨൦ 
യ 

നന്നാറകശ്കഗ്രഷയ്ട ൨ ൭൫ ധ്യ. മിത്താലി]ി ഖൂ; മൃദ്ദിധധുരം ആ 

പതിയ ന്൯കിഴങ്ങ ഇചകൊണ്ടെ കഷായ: ൧] ഒതുനും ൨ ഞ്ച 

നാരയ്യാ മെപ്പ്യൊടിചെത്ത ടു സധധില്ല്ു് ൪൭. - കമാ സ്ാരം ശൂ തി 

9൦ 

൭.൩... ത്രെവാപായയെല്. യു ൮പിഷ്ട വാ ശുന്മലിപ ൮൮൨൦] 

ധുമൂവബക ളൂ പത്രം മാദഷാതകഷന ഡമയവതം! 

പുക്ൃത്തക്ളിര ത൦൪ധ്ൃ- ഷിര്രാര]ദ്ാ ൧.ല൪൭) പസപിവ്ധ്ി ക്ക ഒ അപ്പാ 

യെദ്കല് ട് തി തേളിര വരമ രു ൭ രു ചാലിച്ചു 

സഖി! രക്താതുസാരം ശമി 

( അഅജമമാഥാടി ഷു യായ) 

൭-൭... അജമൊജസമംഗായിവിഷാശധാഗരഠത്സകൈ। പാ 

ചേ ല 29% രി ഥാ ചത്താ. ഫ്ത റു (൧ മൂ ശി ൩) 

വു. ആ: ശ്രൂധ:ധ്വതം ൭൧. ദേത്വിസാരംള് പ്രാ നിയ] 

സു ശ്ര പ്യാര്ഥ ന്ന. ച് 4 1/ലയെണാദ? കൃര് 1] 

അധഴധധതകം ഖറച്ുന്ടെയൊ തിചിടയം ചു കുട 
ത് [ച 



| ഹി ഭ് റ്റ $ എ 
ച് ണ് 

$ കറ്പ്ാലയരി പാട്ഴത്കു കാകരത്തിന് വെര ഇവകൊണ്ട കു 32 

യാഖച്ചുത്പ്പുലി ൭൭ പടേചെത്ത സെധിപ്പുക്ക- ആമദൊ 

ഷത്തൊട്ുടം വയറാിൾ ചെൌനായാടം ഷഹഫത്തൊടുര രക്തടത്താ 

ടും കൂടിയിരിക്ഷന്ന അതിന്ധാരം ശമിക്കും: 

(ടിപ്യ്യകാടി മു 2൭5 ) 

൭.൯. ദീ ച്യകൌഷധ മുന 1. ചാഡാഡിമധാതക | 

ക്രുചാതകെ നച ' ഷ്ടൂ ാലതല്കൃതശ്ചഖളെഫിത്॥ 

6 ചു അത സാരെഷു സംയ നുഗഫണിദൊഷം ജഗകദ! 

ശ്രലായാ ഫഥാഗ്ന മാദ്ദ്യെ വാെത്തയസ്സ്പരമെരഷധം!! 

“ അയമൊതകം പക്ക മുത്തെ ഇങ്ങ അതിചിടയം താ 

കിമാതകക്കായുംടഓട താതിരി പവ ഓവ കൊന്ന മുക്കട! വച്ചു 

സെവിവ്'ക്ക_ മ്റേല്ലാ അതിസാരവും ശമികും. ഗ്രഫണദൊഷം 

പയററില്ചെ3ന വയറചിദ്ലു അഗ്നിമാന്യയം ഇവഖധവകഠാള്ക പച്ച 

രക ് യഷധമാകുന്നു: 

൨ 

(വാര്ദ ല്ലാദിഘ്യതു 

കി. ചാംര്െകരികസേമം ഗാഞ്ചമായൂരിം വസുകതേഥാ വി 

രാം ചിസ്ക്ണുകം ലാംശ്ചചിലാധാകയ്്യാഫലാധിചാം | 
൫൫൨... സമൃര്ൂക്ഷു്നി്ിഡ്യുതെല്യൊലകബ്ലരസെഷ്ടതാ। 

കണാമൃലക ണാപാഠാഫലത്രയഘ നംഗ്നിഭിട। 
൫൩൨. ന ഗരാതിലിഷാച ധ്യധാതകികുസുമൈരക്മി। 

കഡ്ഡ്ി കത്തി ദ്ധമല്യാസാല്ത്വാലാതി സ്ാമഹാശനം ] . 

പുക്കിയാഠില പഠച്യുണ്ട ചെറുകടലാടി താര്താചൽ കു 
ഞ്ഞി ശെടെട്ടുത്തിന്കുമ്പ തുമ്പടേം ഇക്ഷകൂളക്കായ പ ക്യ 

ല്വിക്ക ഇപ ട്ടി പുപിഴിഞ്ഞനിരില് ചാട്ടതിച്ചുലി വെര തില 
ലി പാട് ഴക്ങ ത്രിഫല മുത്തെരഅ്്ഴങ്ങ കൊടകൊലികെ 

.ഴ്ര്ങ കക്ക മത! പിടയം കാട്ടമുകി ൯ന്൭ച്രു താതരിച്പുവു ഹ 

വ അരമല്ലൂ ലക്കി നെയ്യു ചെത്മ കാധുിയരി ലു ആയത കൂടി ഉ, 
ക വി ധദഷറയാ ചെയ്യാന് ബാലന്മാരുടെ അതി 
റുധ്യാ൭0൭ശ്രാഃ 

(അരിഷ്ടൂഫ്ൃതം) 

പ-- ആതാമ്മ ദുഗ്ഗന്നെരി്ടെ പാര് ഭിരസസമ്മിതം] ്ശ 

7 ക്. ള് 
ടു മ ഹാ ജയ 20 മു സ്വീ റു ്്ു റി മോദ ഡയ ഹിം! | | 

൫ -- ശപ്പം െത്സ്ാധ.തംതദ 08 റൂതമന്നെശ സായൃതം] 

൩ ് 



യാ ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാച ചികിത്സായാം 

നെയ്യില് നാലിരട്ടി മൊരില് ത്രികട്ട അയമൊതകം ഇന്തു 
പ്പ ജിരകം കരിഞ്ചിമുകം കായ്വം ട്ഇവ അരച്ചു ലക്കി ഡെ 
ഷ്യം പുളിയാരിലനിര്കൂട്ടി കാച്യിയ നെയ്യു: അന്നത്തൊടു 
കട] ഉപ യൊഗിപ്പിച്ചാല് ബാലാതിസ്മാരശമനമാകുന്നു. 

(ഡാഡി മാദി ഗുളി ക) 

൫൬. ഡാഡിമല്യ്യൊഷ ചപ്യാഗ്നിചപലാമുപഹിംഗുമൈ! 
ചന്ദഗദ്വയഭ്ൂനിബ വ ചാജാതിഫലൈസ്സുമൈദ॥ 

തല, വി ശ്വാവിഷാലതൂഭാഗസഘി തൈഃകടടകാരസ്വ | 

സമ്യകപി ഖെഷ്ടൈമ്മസൂ രെണസമ്മി താഗുളികാകൃതാഃ॥ 
6൮-- ഛായാശുഷ്ട്മാ പ്രയൊക്തല്യാസുഭക്രണമധുനാപിചഃ। 
അതിസാരെഷുസവ്വെ ഷുകവാഥെന ജലദസ്യ പഠ॥ 

താമി മാതളക്കായുടെരാട ത്രിക$ കാട്ടേമുരടിന്ഖെര കൊട്ട 
ലെലിക്കിഴ അങ കാട്ടതിപ്പുലിലെര ചായില്യം ചന്ദയം രക്ത 

_ ചന്ദം പുത്തരിച്ചുണ്ടലെരുമ്മല്തൊലി പയമ്പ ജാതിക്ക തു 
൮ സമാ ഗാലില് രരര്്ദദാഗഠ അതി യധിടയം കൂട്ടി കരുധെവ്റ് 

നിടില് അരച്വ ലിയ പയററിന്മണി പ്രമാണം ഗ്രുളികയു 
ട്ടി നിഗലിലുണക്കി മൊരിലൊ തെധിലൊ മുത്തങ്ങക്കഷാ 
ധയത്തിലൊ സെലിപ്പിക്ക-- അതിസാരം ശമിക്കും. 

(യ ലായ്യാദിഗുളികു 

൫൯. യലാനിമരിചാംബഷ്ടധാതകി പുഷ്ുദാരുടീഃ। 
വചാദിച്യയകയിഗ്ഗുണ്ധിമുലപില 2ഫലാസ്ഥിഭിഃി॥ 

ന്നു .. തക്ചൊൊല്കൊലദാര്മെ ബ്ദുശതചെ ധിത്രിജാതകൈ![ 

അക്കരാഗചണാമൂല ചെ വ്യൃശ്ച സമഭാഗകൈഃ।। 

൩.൧. അജഗന്ധാരസെപ്പിഷ്യൈഗു ക്രി കാഃകൊലസമ്മി താഃ 
ക്ൃതാസൂക്രെണലവാപ്പെ യാസ്സവ്യാതിസാര ശാന്തയെ! 

ജിരകം മുക അമ്പഴത്തിന് തൊലി താതിരിപ്പവ്വ ദെഖ 
താരം വയമ്പ അയമൊതകം കരുനൊച്ചിചെര കൂതൂക്കായു 
ടെ അകത്തെകരുലിന്െറപരിപ്ട] തക്കൊലപ്പുട്ടില് ലന്തക്കുരു 
ചെവതെക്കിന്ചെര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ സഫസധഖെധി ചഛ്ടലത്ത 
രി എലധങ്ങുത്താലി പച്ചില അകശ്ലാരിതെങ്ങ കാട്ടതിപ്പലി 
വെര കാട്ടമുമ്കിന്ഖെര ഇവസ്പമൃറ വെ മുത്തലെട.യടെ യിരി 

ല് അരച്ചു ലന്തക്കുരു പ്പമാണം ഗ്രമ്ളി കയുരുട്ടി നിഴലി ലൂണക്കി 
മൊരില് സെലിപ്പിക്ക- എല്ലാ അതിസാരവും ശരിക്കും 

൩൨... യാനി ചാഗ്ശുശ്ചികിത്സായാമുക്ത്ാനി ഗൃഥണ ഗദ] പ 



ി ഖേ്യാദധ്യറയ ഃ ലവര് 

കറ റ്െയായി വാതാനി യഥാഖസ്ഥംപയൊജരയ൯ ॥ 

അര്ശസ്ിെറ ചികിത്സകളില് പവയപ്പെട്ട പ്രയൊഗങ്ങ 
ളൂം ഗ്രഫണി ചികീ സയില് ഇനി പറലാന് പൊകുന്ന ചികി 

ത്സക മും അവസ്ധയ്ത്ു തക്കല അതി സാരത്തിന്നും പ്രവൃ ത്തി 
ഠാഠം 

നു ൨... പാചനഗ്രേഫണിരൊഥെ പ്രാക് സംഗ്രാഫി തുമദ്ധ്ൃൃത്ലി 

അന്തെഗ്നിടിപഹംസവൃയമെലംകായുയപമഃ॥ 

ഗ്രഫണിക്ക ആദിയില് ഒഘിക്കാതെ കിടക്കുന്ന വസ്മൂംള്ൈ, 
പാകാം െവ്യുന്നതായിട്ടു ഇ മൌാഷധങ്ങളെയും മഭ്ധ ത്തിങ്കല് മു 
ലത്തെ ബഡിക്ഷന്ന ഓഷധങ്ങമെയും അവസാനത്തിങകകല് ആ 
ഗ്നിദിപ നങ്ങക്ായ രമഷധങ്ങളെയും പ്രവൃത്തിച്ച ഇങ്ങിെ 
ര്രമമാകുന്നു: 

(പാഠോദി കഷായം) 
ന3.._ പാഠാകഞ്ഞജു കൈഡയ്യുപ ഞ്ചഷചൊചശൃതംജലം] 

കണാചു ഇഇയതംദദ്യാല്പാച ഈംഗൂഫണിശദ്ദെ 
പാടക്കിഴങ്ങ ഉങ്ങിന്തൊലി കരുകൃചപ്പ്ന്ത്രെലി കാട്ട 

ത വ്വലിചെര കാട്ടമുമുകിന്ലെര കൊട്ടചെലിക്കിഗ്ങ്ങ തിപ്പ 
ലി ചുക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായം ലച്ചു തിപ്പലി മെപ്പൊടി ചെത്ത 
സെപിപ്പ്് ക്ക 

(ശരചുംഖാദി കഷായ) 

ന൯൫-- ശരപുംഖാജ മൊജാണൂയാഷ നാഗരസാധിതഃ | ക്വ 
രഥാവാസപ്രയൊക്മധ്യഃപാമ്നാത്ഥേംകണാനപിതഃ। 

കൊഴ.ഞ്ഞലുിന്ലെര “അയമൊതകം മൃത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ 
കൊടിത്തുപവെര ചുക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തിപ്പചി 
മെപ്പൊടുചെത്ത സെഖ വ്വ കെ 

(കിരാതപും ഖാദി കഷ്ധാ യം) 

സ൩. കിരാതമൂലകൈഡയ്യമുസ്മാധാന്യകഹാഗരൈ&। 
ചപലാലപ്യരൂലാഡ്യൈഃ ഒാഥൊലഖാപപടടസംയുതഃ॥ 

പുത്തരിച്ചുണ്ടഖെരുമ്മല്തൊലി കരുഖെപ്പിന് തൊലി മു 

ത്തെഞ്ങക്കിഴങ്ട കൊത്തമ്പാലയരി ലുക്ക കാട്ടതിദ്പൂലിലെര 
കാട്ടമുകകിന്ച്ചെര ഇപകൊണ്ട കഷായം വധു ഇത്തുപ്പു മെ 
പ്പ്യൊട്'ചെത്ത സെചിപ്പികകെ ് 

(കൈഡയ്യപത്രാദി കഷാ 29) 
൩൫൭. കൈഡയ്യപത്രഭൂനിംബകാരചിശരപൂ ത്വ? 

ശുംഗിതചരചതുഭാഗസഫിതെതെവ്യാകണാനവിത 

പേ 



൮൨. ആ രെ:ഗൃയകല്ലറ്റു മെ ബാലലികിത്സായാം 

കരുഖെഡ്ധില പുത്തരിച്ചുണ്ടചരുമ്മല് തൊലി കറ്ടിഞ്ചീ] 
രകം കൊഴിഞ്ഞലിന്ലെര ജപ നാലില് ഒരു ഭാഗം ഇഞ്ച] 
ഒലത്ത കഷായാ വച്ച തിപ്യുചി മെപ്പൊടി ചെത്ഞ സെപിപ്പി 
ടെ ; 

നവ൮- എഴ തകഷായാസ്സുപ്രൊക്താലാലനാസീൻ എവി) 
ദഎതെഷഡ്യതമംതത്രത്രയ ഥാഖസ്ഥം പ്രയൊജയെല്॥ 

മെപ്പറഞ്ഞ കഷഠയ്യക്ങഥാ ഒയെൊഠ വപാചനങ്ങളാകുന്നു_. ആ 
തഛെതുഖായിട്ട അതുകളില്ചെച്ച ഏതെമിചും ആദിയില് സെ 
പിപ്പിംണെം: 

സന് . കണാമൂലെ നസംസിദ൦ഖളംലാപ്രാങിഷെലയെല് | 

അജമൊജകിരാതാഭ്യാംസിദ്ധം ചാപട്ടസംയൃതം 
കഷായ സെവിപ്പിച്ചന്നതികന്റസ്ഥായത്ത കാട്ടതിപ്പലി ചെ 

ര്മകാണ്ടൊ അഷയമൊതദ്ം പുത്തരി ച്ചു നട വെരുമ്മന് തെ ലി 
ജവകൊണ്ടൊ മുക്ദടിലച്ച ഇ ത്തുപ്പ മെപ്ചെടിചെത്ത സുവി 
പ്പിക്കാഠം 

ഠ-. അര് ശു ശ്ചികീത്സാ ഭാഥെ പ്രാഗ്യെഖകാസ്സുമുദീരി താച്ച] 
ശെഷാന്തുപാചയ ദ്യാദെകംലാദിഫ്യയകാദി മം 

അര്ശസ്സി നെറ ചിക! സയില് മുന്പറകപ്വെട്ട മുക്മടികളി 
ല് വച്ച പാലനമായത ഏതെങ്ക്ലും സെധിപ്പിക്കാം- അതി 
സാര ചികിത്സയില് പറഞ്ഞ ദിപ്പയകാദിയം സെഖിപ്പിക്കാടം 

൭൧. സംഗ്രാഫിണ്ടെയഷധാന്യത പ്രഖക്ഷ്യന്തെതത്തരം। 
താ ന്യര്ശ സ്യു ത്തി സാരെലയപ്ചൊക്ഷതത്സമാച്രെല് 

ഇനിമെൽ സ്വാ്രാഫികളായിരിക്കുന്ന ഓഷധങ്ങള്ളെ ഇപി 
ടെ പറയും_ അതുകകില് ചിലതൊ അര്ശസ്സറു 'ന്െറയും അതിസാ 
രത്തി ന്െറയും ചികിത്സകളില് പറയപ്പെട്ട ഓഷധങ്ങക്കില് 
സംഗ്രാ ഷി കളായിട്ടു ഭൂ തുകമെ.യൊ അനന്തരം പ്്രരയൃത്തിക്കെ 
ണ്മോകുനാം 

(മുസ്മാതക്ര) 

9. സയോജ്ചയമുസ്മാനിഷ്യാഥം ശൃതെൌനപയസാസമം। 

സിദ്ധംതക്രംതുസംധ്ാചിഗ്ര ൧ണ് ദൊഷനാശ ധ൦॥ 

പാലില് മുത്തെത്ങ കഷായം സമംായി ചെത്ത കുവക്കി പാ 
ലൊളമായാല് ഖാങ്ങി ഉറ ലിഴിഖച്ചു പിറന്നാല് അതില് 
ഗാല .മലാരുദാഗം മുത്തെങ്ങ കഷായ ചെയ്ത കലക്കി നെയ 

ടുത്ത ഉണ്ടാക്കിയ മൊര സെഖിദ] ച്ൂാല് ഗ്രഫണിദൊഷമു കൂ 

പക്ഷ മലം ഇല്ലക) പൊകുന്നത ശമ ക്കാ, 



ഫ്ലാം നു. 

(ചിശവാധിഷാദികഷായഠു 

൭൦൨. വി ശവാലിഷാഗുഫാംജൊദമധൂകദലനാഗകെരി 

ലാജധാന്ത്യക സംയു ക്തൈഃക്വാകഥാത്രമധുമാന്ഷ്ിത 
അതിധിടയം മവു'ലചെര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ട ഇരുപ്പപ്പ 

൭) പച്ചില ൧൭ മലര കൊത്തമ്പാലയരി ഇ വകൊണ്ട 

കഷായാ ഖു തെ൯ മെ്ല്ൊടി ചെത്ത സെചിപ്പിച്ചാലും മെ 

ലുറഞ്ഞ ഫലം സിദ്ധിക്ഷന്നതാകുന്നും 

(മധൂകചുഷ്ണാദികഷായടു 

൭2: മധൂകപുഷ്ുഭൂനിംബമധുകാത]ചിഷാംബു കൈ. ലാജാ 

ന്നിമനഥമുലാഷ്ഷ്യസ്സി ദ്ധാ ചാമാക്ഷി കാ ധിതഃ॥ 

ഇരുപ്പപ്പവവ പുത്തരി ചയന്ടെചെരുമ്മന് തൊലി] മ്രേരട്ടിമധുരം 
അത വിട്ടയം മുത്തെങ്ങകഴക്ങ മലമ മുഞ്ഞവെര ജവകൈ 

ണ്ട,കഷായാ ലച തെന് മെപ്പെടി ചെത്തിട്ടും സെചിപ്പി 
ഠാഠം 

(അക്കരാഗാദി കഷായം) 

കൃ അക്രാഗകണാകച്മൂല പല്യവ' ശവാവിഷാഘ്നനൈ!! 

ഭൂനിംബകലശി പില :ധാന്യഡാഡ' മജ് .രകൈഃ॥ 
3൩. ലാജാജമൊജസായുടെക്താസതക്രസ്സംപ്രസാധിതഃ। 

പട്ടജിരകസംയുക്തഃകവാഥസൌൂകഭാധ കൊഗുണെഃ।! 
അക്ലാരതെങ്ങ കാട്ട രിപ്പല'വെര കാൃമുക്കിന്ചെര ആ 

തിചിടയം മുത്തെങ്ങക്കംഗങ്ങ പുത്തരി ല്ുണ്ടചെര.മ്മള് തൊലി 
മുവ്വീലവെര കൂളത്തിന്ചെര കൊത്തമ്പാലയരി താക്ലിമുംതമകു, 
ക്ഠായ്യടെ ഓട ജരകം മലര അയമൊത്കം ഇവകൊണ്ടു ഷ 

ഷാഡ്ധഠ വ. ജ. ത്തല്പം ജുുരക വും ൭ഥ്൭ പാടി ചെത്തു സെവിപ്പ്പി 

ക്൭... കഷായം പഷ മ്വൊഥഠ നാനാഴി വ ത്തില് ഉ 6൧9 ഗ്രക്൭ 

മൊര ചെക്കകയും വെന. ഠരകേഷായം മുന്ചറ;യ൭ കഷാ 

യ ഞ്ട൭കക്കാറഠ അധികാ ൧ നെമുശൃതാ ന്നും 

(൧ുന്്രരജം പ്പൊടി) 

ഷ്യം ഖ്വ്യൊഷാജമൊജഫ്ിം ൧. ഗ്നിഭാികപ്യൈസ്സ സൈ 
ബ്ഡപം| വിമൃഞ്ച ലാധശ്ര ഞ്ചചൂടുസികയ്യാശഭിഷശവൈ? 

ച്ചെ. ചൂട്നൂരാജഇ തി ഖ്യതേശ പൂറ്റ്്യേ ത്ര സെഖിതഃ। 
ഷഫഹഫധാതമഥാര ചനാശയൊവ പനിദിപ നഃ 

ത്രികട്ട അയര്മൊ.ചഠാ കായം കൊട്ടവെലിക്കിഴങ്ങെ ചെപ 
തെക്കിന്ചെര കാട്ടു മൂകിശചെര ഇത്ുപ്പ വിപ്ലൂപ്പു ചച്ച 



ഖ്യര്- ആരൊഗ്യകല്ലദ്ൂൂമെ ബാചചികിത്സായം 

ഒരാരം ഇവ പൊടിച്ചു മൊരില് സെവിപ്പിക്ക- കഫകൊചപും 
ലായുകൊപയും വയററില് വെദനയും ശമിക്കും അഗ്നിബല 
മുണ്മാകയും ചെയ്തും 

(നാഗരാദി ചൂണ്ട) 

ഒണ് -. ഹാഗമാതി വിഷാം ഭൊദചി്ലവ പൂ ഠാരസാഞ്ജ നൈ 
കെൌടചൈഭഃത്വകഫലൈഃതിക്ഷാധാതകീടിശ്ചസമ്മികെത്പു 

൮-- പരാഗൊലിഘിത്ഃക്ഷൌദ്ദസംയുക്കൊഗ്രലണിഗകെ] 
റ പിത്തജെടിപ യാര്ഥന്തുഡ്രയൊജ്യസുപ്പിഷാചിചം॥ 

ക്ക ി ഖി ട ൂ ഴങ്ങ 4 ചുക്ക അതിച'ടയം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഗു ളത്തിന്ചെര 
പാടക്കിഴങ്ങ രസ്ധാഞ്ജെ ൮ൃം കൊടകവ്പ്യാലപെരുമ്മരു താലി 
കൊടകഡ്പാലയരി പുത്തരിച്ചുണ്ടലെരുമ്മര തൊലി താതി ര] 
പൂവ്യ ജല ഭപാടിച്ചു തെയിലൊം നെയ്യിലൊടചലെത്ത സെഖി 
പ്രിക്ക പിത്തഗരഫണി ശമിക്കും. 

(ജീരക രസായനം) 

൮... അമലപെതസജംബിരമയുൂ ദിശൃംശിചെരജെ। 
കൈഡഷ്യ്യപത്രചാട്ടെര]സു ഹിഷ സ്ധഡെദചൊദികത്ു 

൮൨. പ്ഭൂപല്ലിസമുത്ഥെചരസൈടിപ്പയകധായ്യയൊട! 
കഫ്റീരാവണ്യാശ്ചമൂലസ്ൃകവഥെലക്രമഭംചിതെഃ॥ 

൮൩... നിശായാംക്ഷെപണാദപനിശൊഷണാച്ചുകൃതംരജഃ। 
മധു നാസെലിതസോദ്യൊഗ്രഫണിദെഷേനാശനം॥ 

തര ഞ്ഞാംപുളിയ!ല ചെവയനാരങ്ങ വെവചടലോടി ഇ 
ദത്ധി കുരുധെപ്പ്പില പുളിയാരില നിരാലില ചങ്ങലംചര 
ണ്ടെ രോ എദ്ദമരുന്നുകാ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരിലും അയമൊ 
തകം കൊത്തമ്പാലയര' ഛ്റമാണിവെര ജചകൊന്ടെ ലെ 
റെ മു കഷായങ്ങളിലും തൂരമെണ രാരൊമരൊ ദ)ുവസം രാത്രി 
നെരം കുട്ടലെ്കുകയും വ]റെറന്നാഠാ പകല് മുഴുവന് ൭ ണു 

കയും െയ്ക്കമ്ല]ട്ട ജിരകം പൊടിച്ച തെനില് സെധപ്പിച്ചാല് 
ഗ്രഫ ണിദൊഷങ്ങറം ഉടനെ ശമിക:-. ന് രുകജും കഷായങ്ങ 
ഒം ജീരകം അതില് മുങ്ങിക്കിടക്കുധാന് തക്കു ചടം വെണം 
ഉണക്മമ്പെഠോ ധിരുക ളം കഷായങ്ങളും ഉ്ധറിക്കുകഞ്ഞ പ 
ലകപ്പുറത്ത പരത്തി ഉണക്കുകയും ചെണം. 

(അഷ്യാ ഷരി ഗുളികു 
ര് 

വുര-. നാഗഫൌനഫിമദ്വന്വജാതിഫിംഗുകമാഗധ 8 
. ടമ ഹി ത്ത രാമഠാ ത ലിഷായുക്കാസ്സഭാഗാവി കുടി താ 



ഫഷ്യാമ്യായ? ലമ 

വട പി ശവജീരകടുസ്്രര് ശമസുഃദിപ്യകധന്യേമെക! 

സിദ്ധൈകഷായെജംബിരസ്വരസെചധിമദുമയൻ॥ 

പൂസ. കയ്യു ചുഗുകികാപശ്ചാത ഗുഞ്ജായാഡ്സ്സമ്മിതാ€ഫകെല! 
അഷ്ടാക്ഷാരിയാഗ്ുളികാഗ്രഥണിരൊഗി ണാഫോി താഃ 

൮൭... തഥാര്ശസ്ൃതി പാമര ലദല്യാലാമാക്ഷികെണ വാ 

പഞ്ചകൃതവഃപ്രയഞ്ജിതബലെസത്യനല സ്വത ര് 
൮൮-- താപ തൈധ പ്ര ശാമ്ലെയഃപ്രൊക്ഷാരൊഗാനസം ശയ 
 പ്പാചനെപഞ്ചകെ:ലസ്ൃയകഷായെണെവപ്പായയെല് | 

വന് ത്രി ശ്കപ്യ്യാഥടിച്ചുപ്യത്ഥംച ഹനസുക്രാവലൊളിതാം ] 

പൂവ്വൊദിഷ്ലൊവി ധിഘജെനത്തയൊമചസ ഗ്രഹ ണാചി ൭ | 
൯ഠ-- സ്ധാഒ സ്രനളദഭനി ംബദഷ്ടി സ്ദ്ധാംഭസാഥലല്വ 

ശാരിബാദി പയകാജാജിക ഷായെണരസെനവ 

ന്.ട മായ്മൂരപല്ലഖൊത്ഥെനശ്രലലത്സുഗദൊുതു। 

കുല സ്ഥബദരാംഭൊാദകസൈരെയ ശൃതവാരിണ॥) 
൯൨. സാനാഫെഷ്യവചാലിലാഘന നാഗരദീപ്യകൈഃ) 

സാധിതെനകഷായെണചിഷയമ്യ്യാതല്യാഷലാജകൈഃ। 
7 

ര ൯൩. ശരപുഖേവചാഭോദഷ ഡി കൈഡയ്യ വാകകൈപി 
നാക കെരശലാകാഡ്യയസ്സാധി തെനജചെവച്ചു 

൯൭.-പാതല്യാഗു മികാസെയമഥവയാതന്ധുലാം ഭസാ। 
നൈ ഥാംപ്രാപ്്യാതി ലത്തെതാകശ്ചില്തുക്ഷ്യാമ യ?ക്വചി ല് 

കറവ്വ ചന്ദനം രക്തലന്ദനം ജാതി ചായിള്ക്യം തിപ്പലി 
കായം അതി ലിടയം ജവ പൊടിച്ചു ൧) ൧൭ ജൂരകം കി 
വൃവെര മുത്തെങ്ങകി ഇങ്ങ അയമൊതചം കോത്തമ്പാചച മരി തു 
വകമൊണ്ട ചവെംവയുറെവെച്ചു കഷായങ്ങളിലും ചെവന്രാരങ്ങനി രിപും അരച്ചു കുനിക്കര പ്രമാണം മരുട്ടി നിഴല്ല് ഉണക്കി 
സൂക്ഷ ക്കക.. ഈ ഗുളികള് അഷ്ടാദഷല്) ഹ്ൃന്ന പെരാകുന്നു... 
തൈരിലൊ തെനലൊ അഞ്ഞുനെരം സെധിപ്പിച്ചാല് ഗ്ര ൧ 
ണി അര്ശസ്സ്റ അതിസാരം ഇവ ശമിക്മം... അതുകൊണ്ട രു 
മിച്ചില്പാ എങ്കില് അജിട്പ്്ാടി ദൊഷം ശമിച്ചിടടില്ലന്ന അറിഞ്ഞമ 
കാട്ടതിപ്പലിചെര കാട്ടു മു ൭കിന്വെര ഒ ദാട്ടേഖലികി ങ്ങ തിപ്പു 
ലി ചുക്കു ഇചകൊണ്ട കുഷായടവധു അതില് പെര മുണ്നൊ നാലൌ നെരംസെചിപ്പിക്ക.. അഗ്നബലംപൊരാത്തും കം മെദ രില് സെപിപ്പ്റിക്ക-. തൈര്ലൊ തെനിചൊ സെപിപ്പപിപ്പംഎ 
മുന് പറയപ്പെട്ട വിധി മലം ഇകകി ഭപ്പാകന്നവക്ം ടും കന്നും ക്കേസംബന്ധം ഉണ്ട പ്ൃ്കില് രാമധ്യം പുത്തരിച്ചുണ്ട 

ക ജു 



വയസ ആരൊഗ്യകല്ലഴുമെ ഖാലച്,കഷിത്സധായാം 

വലെരിന്മെണ്തൊലി മരമഞ്ഞതൊലി ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവഷ] 
അതിചൊ അപ്പാഛകങ്ക'ല് നന്നാറക്ക് ഇഞ്ഞ അയമൊതംം ആ 

ശാളി ളാ വ കൊണ്ട കഷായഠവച്യ അതിലൊ വഷെവക ചോടിയുടെ, 

ഇലയുടെ വിരിലൊ സെപിദ്ട്ിക്ക. ചയററില് ചെദ?യുംമന് 

പറഞ്ഞ ഒരൊഗങ്ങമൊട്ടകൂടെ അധികമായാട്ട ഉണ്ട എങ്കില് പ 

മുതിര ലന്തക്ഷരു മുത്തെത്മചകിഴങ്ങ കരിമറിഞ്ഞിചെര ഇഖ 
കൊണ്ട കഷായം വച്ച അതീല് സെദ്ധിപ്പി ക്ക.” വയററിന്ന അ 

ധികമായ പിച്ചും കൂടെ ഉണ്ട ഫ്ങ്കില് വയമ്പ കൂരത്ത്്ന്ലെ 
ര മുത്തെങ്ങകി ഇങഒദ മുക അയകൊതകം ഇലകൊന്ദ കഷായം 
വ, അരി സെഖിപ്പ്രിക്ക വിഷയചികൂ ത്രികട്ട മലര കൊ 

ഗെ .ല്ലെര ഖയമ്പ മത്തെങ്ങചഛിഴങ്ങ കമുരികിഴങ്ങ ക്ര 

ഖെ | ൯തൊലി ഇരുവെലി പച്വയിക്കില് ജചകൊണ്ട ക 
ഷായ , പലവ] അതിലൊകാടിയിലെ ചെത്ത സെപിപ്പ്യിക്കക.- 
ഒ 3ര9 ഹങ്ങഠാ ഒക്കയുാ ഈ ൭. ശര ശിലിച്ചാല് ശമിഒ്രകയുദ 

ല്െയ്യം- 

(കൈഡഷ്യാദിഗുകികു 

൯൭. കൈഡായ്യട ച്യേകാം ദൊദസമംഗാതി വി ഷാ മാ?! 

പി ഷ്ടൂരദ്പ്യകന്ിഷ്ഠ ധാഥഗ്രഫണ് |ദൊഷ നാശ നാ) 

കരുലെവ്റ്വില അയമൊതകം മുത്തെങ്ങക്ക ഴങ്ങ പറപ്പുണ്ട 

പെര ഇഖ സ്വമം അയമൊതംച കഷായത്തില് അരച പത്ത 

രി ചൂണ്ടെങ്ങപ്രമാണംഗുച്ലികയുതു 5] നില ലൂണി മൊരിലൊ 

തൈരിലൊ കതെനിലൊ സെപ്പി കം 

(ഭൊണപുഷ്ണാട്ടി ഗുളിക) 

൯൬൦ ലരൊണ പുഷ്സമം ഗാബ്ദുഖരകേഒലധാന്പകൈി 

ഫേമദവന്മാകണാമൂല ചപ്യഡാഡിമദ്വപ്യയത് ര്൮ 

൯൭... മ ധൂമ പ്ു.കൈലം: | കേവയധെധി ളി കു 

ചൃതാസ്ഥ] ധായ്ക് പുഷ ഡചി ചവഫലാസ്ഥി ദ) 

൯൮.. ലി ശവാധിഷാക്കരാഗാഴേഭലാമയുകഥുഫാ ഗ്നിഭിചി 

ബാഗഫെഠയുത്രെച'ഷഷ്ടെ'കടുകാച തൂംജകരസ്െ 
൯൯..- ചാര് ശ്രാര്ചചശ്ശിപണ്ണുച്ംശ്ചമായയ്യാ ചസുകസ്യചി 

ഡാഡ ൭പല്പധായാഞ്ചെ യ ബേഫലസമ്മ.താ4 

൧ാഠ- വിഘിതാഗുകികാം ദയാ യുക്കാഗ്രണ]ഗദ। 
അര്ശാാനസ്ധ ചായിസ്വാ ധുപ്ത്വഖധാ ന്യൂ ിബചല പദാ 

തുപ്പു പച്ചുണ്ടചെര മുത്തെങ്ങകിഴങ്ങ കരയാറ്മുവു 

പച്ചില ടിചാത്തമ്ധാലയരി। ചന്ദം രകുമധന്ദധഥഠ കാട്ടുയച്ച 



വ്ഷ്യാല്യ്യായര് ലയ 

നം 

ലിവര് കട്ടേമുകകിന്വചെര താകിമാ തകകായുടെ ഒ98 ര 

കരഞ്ച് മൊത്മാഠ ഇരപ്പപ്പവു തകൊലപ്പെട്ടില് ജിരകം 

രകേം സഫാസ്ര്രചെധി മാങ്ങയണ്ടില്പരുപ്പ താതിമി്പുവ്യ ൪ 
ൂ ക്ക് ഇങ്ങ കൂകൂക്കായുടെപരിച്ച അത്വചിടയം താക്നാര 1)! 

ങ്ങ ഇരുകഖലി രാമച്ചം മുവ്വലചെര കൊട്ടലെലിക്കിഴങ്ങ കു 
റപ്വ ഇപ സമം കരുടവപ്പിട പുരി യാരില മുവ്യിലത്തമിര 

ചെറ ം ഭലാടി താര്താലവജ താമളിമാതളത്തിന് കമ്പ ഇവറവനു 

നിരില് അരല്ൃ പുത്തരിച്ചുണ്ടെങ്ങ പ്രമാണം ഗുളികയുരുട്ടി നി 

ഴധിലൂണക്ക।! തയിരില് സെധ്പ്പ്പിക്ക.. ഗ്രഹണി അതിസാരം 
അര്ശസ്സു അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവ ശമിക്കും. 

കമി ചിക!ത്സുഃ 

(വിക ംഗാദികഷാഘയം) 

ല് ൭൭. വ് ംഗരജനിദ്വന്ദാപലാശത്രുചലംചൈഃ। 

കൃതഃകഷായൊിംഗ്വാഡ്മ്യൊജാരക്രിമിനാശനഃ।। 
വിഴാലരി മഞ്ഞറഠാ മരമഞ്ഞത്തൊലി പ്രാശിന്തൊലി 

ഇവകൊണ്ട കഷായം വച്ച കായം മെപ്പയൊടി ചെത്ത സെചാ 
പ്പിക്കം 

൨... ബാലകെതകിമുലെനകെചലെ ഇശ തൊഥഖാ! 
പായല്യകൃമിഗാശായപ്പടടഫിംഗു സമന്വിത ]| 

മെവാക്ചൈത ടുവരകെൊണ്ടെ കുഷായാവല്വു ജറുധ്യൂം കകാഘഷ 
വും മെ്പ്രടിചെത്ത സെവിപ്പി കെ 

൧൦ 15-.- കാരഖപ്പിരസെചു്ണ്ുപേലാശകസുമസ്ലാ] 
വിക ംഗമരിലാല 'ബൃബ്ബ് ജ മൃന്ണുമഥാപി വയ) 

കയ്റ്യയുടദെ നിഠില് പ്പാശിന് പൂവു ഉണക്കിപൊടിച്ച പൊടി 
സെപിപ്പക്ക- പിഗ്രലേരി മുക കഠ്യുമ്യെരയുടെ ഖിത്തഞ ഇജധഖ 
പൊടിച്ചുകമന് പ്രകാരം സെധിപ്പി 

ധോ 2. .- ഗുളെ.നമക്ടിപുറനുമഥചാകിംശുകതചഃ! 
കൃമിശത്രൊരജ ന്യാവാജദധാഫിംഗുരജചരംി 
നാരണക്കായ യുടെ പുറമെയു മ തൊങ്ങ ശക്കരയുട ആ 

കത്താ പൊതിഞ്ഞ സെവിപ്പിക്ക- മുര്ക്കിന് തൊലി ഉണ 
ക്ക പ്പ്യൊട ചുതും കൃമ ശത്രു ഒ 059 ലുതും മഞ്ഞ പൊടിച്ചു 
കടയും ജവ വെവ്വെറെശക്കരയ'ല് സെചി ച്ചും കൃമി 
ശമ.ക്മം-- മെല് വ്ര ടാരം കായവൂാം, 



വൃവു ആരൊഗ്യകല്ല്ൂമെ ബാഷചികിത്സായാം 

(മൊക്കഞ്ഞിക്കു) 
൧൭൬. കണാമൃലകണാശിഗ്രുപികൂംഗമരിചൈകൃതാ। 

യവക്ഷാരയുതാചപെയായഖഗ്രേസുക്രസാധിതാ। 
കാട്ടുതിപ്പലിചെരത്പ്പുല മുരിങ്ങെര വിഴാലരി മുരക 

ാലകൊണ്ടെ കഷദയലേച്ചു അതില് മൊരും പീലി കഞ്ഞി 
ചൂ ചലക്കാരം പൊടിച്ചിട്ട സെചിപ്പിക്ക. 

(മുക്കുടി ക്കു 
൧൭൩... വനസുൂര നനകടന്ദെഗഥി ശയാസഹസാധി തഃ] 

ഖ൭9കലമികലം ഫന്തിതഥാധ്രുചനി ശാകൃതഃ॥ 
കാട്തചെന മഞ്ഞ ഇജവകൊന്ടെ മുംഭടിലെല്യ സെഫിപ്പി 

ക്ക- മഞ്മളിെറ സ്ഥാനത്ത കപ്പമഞ്ഞാം കൂട്ടിയാല് എ്റററ 
ധും നന്നു- 

ാ3- ഗൊമുത്രെണലചാചു ടു ംപ്പായയെദധാപ്രശെതരാം॥ 
കാരഖല്പ!ദലൊത്തയതംരസംചാതൈച സായൃതം! 

വയമ്പ പൊടിച്ചു ഗൊമൃത്രത്തില് കലക്കി ഏററയും കാല 
ത്ത സെചിപ്പ്പക്ക- കരന് |ര എ്ണുകൂട്ടി സെചിച്പിക്ക. 
൧൧൮ ധാന്യാമ്ലെന ക ചൊയ്ക്െനഗൃഹധൂമരജൊച്ചി ഖാ। 

കെഖലെനലിള൦ംഗെനസിദ്ധം വാപായയെല് ഖ൭൦॥ 

ഉ.മടക്കരി പൊടിച്ചു അല്പം ചുടൊട്ടകൂടിയ കടിയില് സെ 
ലിപ്പിക്ക- പിഴാലരി മൊരില് പുഴുങ്ങി അരച്ച മൊരില് കലക്കി 
തിളപിച്ച ചെവധെക്കയൊടെ സെലിപ്പ്ിക്കം 

(കെതകി ശക്കരാ) 
൧൯ - ബാലകെതകിമൂല സ്യപലാന്യം ഭസ'ഷൊഡശ! 

 പക്തപാദ്രൊണെത്രപാദസ്ഥെപുതെ വ സ്പാവഗാള. നായേ! 
൧൧൭ - സിതാപലാഷ്ടകംദത്വാലി പകെവസാന്ദ്ര താംഗതെ। 

ച കംഗല്യൊഷടഭ്ര ിംബചലാശകസുമാ ഭയാജി। 
൧൭൭൧... കഷാ ശാശ ുിതാക്ഷിപ്പവാസംയൊജ്യാഥാവതാരഖയെ 

ല് പ്രാഗ്വിരെചനമാധായപശ്ചാദെതാംപ്രയൊജയെല്!! 
൧൧൨... മസ്മനാസഷസംയുക്താഠമധുനാവാരസെനവാ। 

ധാത്രിഫലാനാംമുസ്മായായദ്വാകെതകിശക്കരാം | 
ചെവകയിതചെര ചലംചതിനാറ പതിനാറി ടങ്ങി ചെ 

ത്തില് കഷായാച്ചു നാലിടങ്ങള് യാക്കി പിരിഞ്ഞരിച്ച ഏ 
ടപച്ം പഞ്ചസാര കലക്ക കവടി സഃന്ദ്രപാകേമായാല് ലിഴാ 
ലരി ത്രികട്ട പുത്തരി ച്ചന്ടെധെമ്മല്തൊലി പ്പാശിന്പ്പൂപ്പ 
൭9൧൭ ഇവ മുമ്മുന്നുകഴഞ്ച പൊടിച്ചുട്ട ഇമ ൧൭ പാങ്ങി ആറി 



ഷേഫ്യാദ്ധ്യായ$ വൃന് 

യാര്ിഅത ചയറിളക്കിയതിന്െറെ ശെഷം തയിററിന് ഖെ ഫി 
ത്തിടലാ തെനിലൊ പച്വനെല്പിക്കു നിററലൊ മുത്തെങ്ങക്കംയാ 

യത്തിലൊ സെഖിപ്പിക്ക- സകലലിധ കൃമിക മഠ ശമി ക്ഷം 

(സാരശക്ക രാ) 

൧൧൩... അംഭസ്സറഷപികാകാണ്ഡശി ഗ്രദുബേരലാരി ണി | 

ടദ്രാ൭ ണപലാഷ്ടകംടത്വാസിതായാഃസൂദധ।ശ്രയെല്ു 

൧൧൪- പനി ഭൂതെ ലതാജ്യാഥതസ്തിന്സ്റ്രശു ഷമെ സതി 
കൊലച്ചുമാ ത ധാപയെ ടു 

൧൦൧൭- ഏകൈകമഹ്നൊരാന്നെശ്ചമുഖയൊഃഖാദയെച്ചത| 
എകപക്ഷഡ്രയൊഗെണനശ്യെയു ഉത്രിമയൊഖി ലാ 

ഖെജള്ള പുല്പാനിയുടെ തണ്ട വെട്ടി അത ന്മെല് നിന്ന ഒറ൨ 
പിഴുന്ന നിരും മുരിങ്ങയുടെഖെരും അത്തിഖചെരും മുരിച്ച പം 
ത്രം വച്ച വദി എട്ടത്തനിരം സമമായ) ചെത്ത ഇടടങ്ങഴി 
നിരിന്ന രണ്ടുപലം പിതം പഞ്ചസാര കല കുവക്കിനിരുച 
റിയാന് ലാങ്ങി സഫികത്തെക്ക കൂട ്മപ്പൊഠതന്നെ ലതന്തമുമു 

രുപ്രമാണം ഉരുട്ടി നല്ലപാത്രത്തില് സൃക്ഷിച്ചു മാരൊന്ന കാല 
ത്തും ചൈകുടന്നേരയും തിന്നാല് പതിയഞ്മു31പസം കൊണ്ട 
ല്എല്ലാ ക്ലമിക ളും ശമിക്കും. ൂ 

൧൧. കടുസ്മിക്കശ്ച ശസ്ടൊത്രമധുരൊയെഷ്യതെരസഭ്യ 
കൂടിക്തകടതിക്കൊഷ്ക്ുമല്ലസ്നെ ഫഞ്ചടെ.ജ നം॥ 

കൃമിയുച്ഛുവശ്ം എരുവും കഷ്ണം രേം രണ്ടു രസങ്ങാഠ ഫി തങ്ങ 
കാകുന്നു- മുര രസംകൊണ്ടെ കൃമികഠാ ഖദ്ധിക്കം മെഴ്ുക്ഷ 
പദവത്ഥകൊന്നും പദ്ധികം എന്നാലും എ്ീരുച്ചും കയ്റ്യും അധി 
കമായി ശിപിക്കപ്പടുന്ന പക്ഷത്തിങ്കള് റൊയ്യമുതലായധയയത ആ 
ലമായി മുപയൊധഗിച്ചാല് പചിരൊധം കാങ്കയുമ'ല് , 

൧൭൧൨. മ ധുരാന്നഗു ഉ ഷിരദധിശുകരകനലൊദധയാന് | 
ശാകശാലമു ഷചന്മാത്വത്രിമിമാധതി പജ്ജുയെല്॥ 

പായസം ശരെപാല തയിര കാടി പൃത്തരിച്ചപൊറ ജു 
വ ഏററവും അഷിത്ദക്ാകുന്നു. കടിയില് രുന്നസെധിപ്പ്യാ 
ന് പി ധിക്ക്പെട്ടിടട ജ്തിയെ തട സ്ഥപ്ലട്ടിട്ടമില്ല- 

ഇതി ലാഗാസെച്ചെ നാമകരാമാനദനാഥപ ണ്ഡിതചാര ശഖെന്ദ്രക്ച താ വാരൊഗ്യകല്ലദുമെബാലചികിത്സായാം ഷഷ്ടസു 
ബമൊയനാമഷക്ടൊയ യേ 

0.. ത 



ന്ഠ ആരൊഗ്യ കംല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

യരു. ( (ര്) ൫- യം 

ആരൊശഗുക ല്ലദൂമെ ബാല ലികിത്സായാം 

സപ്ല്ൂമാഭ്ധ്യായ പ്രാരം 88 ; 

മം ട്ി 

മുത്രാഘാതചികിത്സാ 

൧... മൃത്രാഘാതെഷുകൊക്യ്ഠുനസെചകയത്യമസപ്പ്ിഷം 
ച സ്മി പ്രദെശെതെലെ നമാണിമാഥ൧ജൊയുജാ॥ 

മുത്രാഘാതമുണ്ടായാ൯ പ നെയ്യും സമംചെത്തു ഇന്ത 

പ്പ] പൊടിച്ചിട്ട അപ്പം ചൂടപിടിപ്പിച്ച തു ചാണ്ടേ ധസ്തിപ്പ 
ദെശമായ പുക്കികിന്നതാഴെ പിഴിഞ്ഞ വകു, കഃ 

൨. കൂശ്മാണ്ധലല്ലിസംസിദ്ധര്ക വഥേസ്മൂടി ജൊന്വിതഃ। 

മൃത്രാലോകത മുപാതധ്യസ്സപ്പെൊമൃത്രഖ്യപൃത്തയെ॥ 

ക്വ വ മികൊണ്ട കഷായം വച്ച ഏലത്തരി മെപ്പ്പൊടിചെ 
ത്ത സെലിപ്പ്ി ഷ്യാല് ഉടനെ മൂത്രത്തിന്നു 39 തടചതിരും 

(ശവദംഷ്രാദി കഷായ) 

] ൨. ് ൩... ശ്വദംദ്രാബ്യദതിദാക്ഷാല് നൊഷ ണശൃതംജലം] 
സസി തംപോയഭയെദ്യദ വജിരകൊത്ഥരജൊനാവിതം॥ 

തെരിഞ്ഞില ചെവപഴുതിനചെര മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം വാ 

ലമുമുളക ജവകൊണ്ട ക്ഷായംവമ്ൃ പമേസാരഉയാ ള്ിരക 

ത്തിന്ചൊടിഭയാ മെല്ലെ ,ടിചെത്ത സെലിവ്പ]' ൭ 
(ഗൂഹാമുലാദി കഷായ) 

൪... ഗുഫാ മുലൈകടാഗെ ധയസ്ഥീരാഭാഗദ യെനച। 

ത്രിഭീരബ ഫത്യാ ഭാഗൈശ്ചസവ്വ തുല്യൈശ്ചശെക്ഷുേ രൈ॥ 

൫- തുപ്യൈസൈര്ദ്പിഗുണൈകക സൂശ്ചക്ഡൊലസേസ. 

തൊഫിതറു | മൃത്രാപ്ലോക ഷുസവ്വെഷുകെതസിദ്ധംക്ഷി 

രമെവ പാ॥ 
മുവ്യിലചെര ഭാഗാ ഒന്ന ഒരീലവചെര ഭാഗം രണ്ടെ ചെവവ 

ഴുതിനലെര ഭാഗം ആറ ജലകൊണ്ട കഷായം ലച്ചു പഞ്ചസാര 

രമെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെധിപ്പിക്ക മെല്ലറഞ്ഞമരു ന്രകള്ില് ം 

രില മു വില ചെവഖഥ്ൃത ന ജപസമം ഇവക്മന്നും കൂട്ടി ത 

ല്ഇരട്ടി തെരിഞ്ഞില ഇഞ്ങിശെയും കഷായം ൮൧ മം 

പ്പിക്കാം ജതുകാം തന്നെ പരാല്ക്കഷായമായിട്ടും സെചിപ്പ ക്കം. 

൬... പി ഷയവകേതകമൂലംലാ ശതതൊയെനംായയെയ। 

ഫലധാതസ്യ നിഷി ഷ്യമൂ തരൊധ ധി ൃത്തെ॥ 



സച്ച മാധ്യ? ന്൧ 

൨ മു ലംപിഷ്ടവാപ്രസാരണ്യനോകികെരാം
ഭസാപിബെയ। 

ഗൊക്കഷ്യരംപത്മമുലംവാതെനൌൈ
ഖസ തയായുതം॥ 

തലനികിയുടെചെരഅരച്ചു നമന്നിവെ ത്തില് ക്ല 

സെധിപ്പ്ിക്ക തഞെരിഞ്ഞിലൊ താമരക്ക ഴകങ്ങൊ അരച്ചു ഇള, 

സിര്ചെ ത്തു ല് കലി പഞ്ചെ സാരധെത്ത സെലിപ്പ്ിക്കം 

൮ - ഉറുംരുബിജയഷ്ടയഫേവകതകാറ
്പുമലൈട്ജെ 

പിഷ്ടൈപ്രലെചൊചസൌയചൃത്രരരാ
ധലിനാശാാ& 

ചെജ്ജെരിക്കരു ഇരട്ടിമധുരം തെറ്റരാന്പരട എഎലിക്കാഷ്ടം 

ഇചപച്വചെജ്ളതമിലരമ്ൃ പുക്കിലിന്നകിഴ എപ്പാടവും ലെപ 

നം ചെയ്തു മൃത്രംസുഖമായി ഒഴിഞ്ചയപൊകും 

(ഗൊ ഷീറ്റു രാദി ൧ ക്ികാ) 

ന് . ഗൊക്ഷുരെന്ദ്രമദൊപ്യാര വിജപപത്മാപതൂഷകൈ! 

ദാക്ഷാകതകനറ്ുസ്വി മുലെനുതുടികുംകുകമെ?॥ 

ലഠ പാം ശി സുകംഗാജി ഫ്വാപത്തുരകഫരെണകൈ!। 

ഏഎലൊചകുല്യാമെ ശലെയ ശതലെധിഫലത്രഒയ്യ 

൧൧. സുനിഷസ്ഡ ശതാ ലയ്യൊസ്വരസെപത്മകന്ദജെ] 

മത്യ്യക്ഷിപല്പവൊക്ഥെലപികെഷ്ടഃകൊലഫലൊച്ചമാ। 

൧൨. ലത്തിതാഗുഒ.കാശൂഷ്ട്യാായായാംപയസ പ്രഗെ! 

ധാരൊഷ്ക്ടനാഥലാധാത്രിരസെനമധുഗാപിചു 

൧൩. ഐക്ഷലെണ്രസെ നാപി നാമ്കെരജലെനഖാ। 

പ്ി )താല്ലേന്ത്യചി രാദെ ചമൃത്രാഘാതമശെഷത | 

മക്തെരിഞ്ഞില കന്നാരം വെഷ്ൈലരിക്കരു ഓരിലത്താമര 

ചീററിന്തല്ചെര മുന്തിരിങ്ങാപ്പുഴം ഭതെറഠാഷ്വരല കല്നൊ 

ച്ച്ചചെര പമൃക്കര് പ്പം ക്ലലരോരി കുകുമം കൃയവ്വ്യൊടി താ 

ര്താചല്ഖെര മഠധഞ്ഞത്തൊലി വട്ടുരകത്തിന്ചെര അരെ 
ണുകം ചിറൈലം തിപ്പുപി കതം സഘസ്പവെദിക്കല്പ 

ത്രിഫല ജഇപ്പ നിററാഠില് ശരാചരിക്ക്ഴങ്ങു താമരക്്ഴങ്ങ 

മിയങ്ങാണി ഇപററിന്നിരില് വെവ്വെറെ അരച്ചു ലന്തക്മരു 

പ്രമാണം ഉരുട്ട! നിഴലിപ്ുണക്കി രാപിലെകറന ചൂട്ടമാറാത്ത 
പാലിലൊ പച്ചുഖനെല്ല!ക്നിഠ ഷൊ തെസിലചൊൌ കരിമ്പിന്] 

രിചൊ ജളന്ന്1ര്ലെ ഷത്തിലൊ സ വിവ്പ്യികക എലപ്പാമു താഘാത 

വും ഉടനെ ശമിക്കം- 

(മൃത്രാതി സാരത്തി ന്നു 

൧൪... ക്വാഥൊ മജപമേല സാധിതൊക്ധു സായൃതടഃ 

ചെയൊമുതാ൭,സാരസ്യ സദൃംൃപ നി ത്ത യ 



൯൪. ആരൊഗ്യകല്ല്ടു "മ ബാചച്'കിത്തുഃുയാം 

ചെരപയറ ധവെമ്വരത്തിമലെര ഇചകൊണ്ട കഷായഖമ 
തെന്൯ മെടപ്പ്റാടിചെത്ത സെധിപ്പിക്ക മൂത്രം അധികമായി ഭിധവ 

കന്നത ശമിക്കും $ 

(നി ശാമലകാടികഷയേം) - 

മു ധിശമേലകപര്ഠാഭിസ്റ്റമംഗൊശിരചന്ദനെ॥! 
വൈരിമുലെ നച്ശൃതംേല ം ലാപ്പായയെല്ഡ്രഗെ॥ 

വരച്ത മഞ്ഞാം നെല്ലിക്ക പാടക്കിഴങ്ങ പറച്ചുണ്ടവെര 
ഭാമച്യം ചന്ദനം ഏകനായകത്തിന്൭ വെര ഇപ കൊണ്ട ക 
ഷായേച്ചു തെന് മെപ്പെംടി ചെത്ര്ത സെധിപ്പി ൭ മുത്രം അധി 
കമായി പൊകുന്നത ശമ്വക്ഷം. ത് 

(മൂത്രംഉരരന്നതിന്നു 

0.൦. പി ഷ്ടവാശെധതജപാമുലംപാരന്തീിപുഷ്ുമെഖ ലാ 
കി ശുകസ്വയതൂു ച: വാഫലപംഖധാബകകസ്ൃയച്യു 

489... ഒ 3 ബേഴസ്ൃയപപത്രംവാപിഷ്ടവാതക്രെണചായയെല്] 
ജസാസംഥമുത്ര സ്യ പ്രവൃത്തിംനിരുണദ്ധിതൽ॥ 

വെളുത്ത ചെമ്പ ത്തിയുടെചൈെരൊ തെ ച്ലിയൃട്ടെപുവ്വ്യൊ മുരു 
ക്രി൯തൊലിയഷൊ എര ഞ്ഞിക്കരുഖൊ അത്തികൂമ്പൊ അരച്ചു 
മൊരി! ഒസെധിപ്പ്യി ൭ ഉരറലൊട്ട കൂടിയ മുത്രംപൊക്ക ശമി ക്കം 

പിടകാലികിത്സാ 

൧൮... പി ടകാഃ ഷിരി ചല്ലസ്വനി ്ലാഥെനാഭിഷിച്ചുതൂ। 
ക്ഷ് രചി ഷെഷ്ടൈ സ്മി ലൈല്ലിംപെദമൃതാഖിജയാനവിതൈ 

കുരുക്കഠഠളുണ്ടായാല് നാല്ലാമരത്തൊലി കഷായാ വച്ച അ 
തുകൊണ്ടധാരയിദ്ട യ്തു ച,ററമൃത കട്$29 ഇവ പ്പാലില് അ 
രച്ചു പടുിക്കക. 

ം ൫ ൫ ൮൮ (ക്ട: ൭ ഒ) 

൯... ഥേരിതകിസ്സുമുിന്നാഭകൃതവാബിക്മപാസ്യയേതു, 
താസാം പുടാനിപ്യണ്ാന തിലചന്ദനരെണ്ടഭി॥ 

൧- കൃത്പമേതഅഅയാഃപത്രാണാപേഞ്ചകെ നാചകണ്ണ്യതു। 
സവ്യാണിപരിബദ്യിയാത്ത്രിഭ് മുവ്വംഗ്രതന്തൂഭിഃ॥ 

൨.൧. പയസൃഷ്ടഥുണെപ്പ കുച്വാകിഞ്ച്ഛിഖഷ്ടെചതം യ്തു ൽ വിട ന ശഷ്ടെശതെനസംപിഷ്യനല നിതെനയൊജയെ് 
& 4 ി) ക $ നിം മര് യാന്ദിജ്ജല കൃത്യ ചലിംവപെല് പിടകാമുഖെ॥ 



സപ്പ മാദധ്യായഃ ൯൩. 

നിവ്യപേണാത്ാഭേ ശാഫസ്യപാകാത്ഥഞ്ചഫതാസ്തയഃ॥ 
കട്ട കുരുചൊടുക്്ടി സമമായി മുറിച്ച തൊടിന്ന കെട്ടവ 

രാഭത കുരുചെട്ടത്ത കളഞ്ഞ ആ തൊട്ടേകകില് ഒന്നില് ഹകം 

മ റെറതിൽ ചന്ദനത്തിന് പൊടിയും നിറച്ച തമ്മില് ചെത്ത ചി 
ററമൃതിന്െറ അഞ്ച ജലകൊന്ദ പൊതഞ്ഞ മുന്ന ക൨വകവ 
ഒ | കൊണ്ട കെട്ടി ആയത തൂക്കിനൊക്കി പലത്തിന്ന ഇരുഗനാ 

 ശ്ലപാലു വിതം വെണ്ടുന്ന പാലില് പുഴുങ്ങി അര. ചെപ്പ്യാ 

ന് കണ്ടു പാകത്തില് വററിച്ചു അരച്ചു വെന്നു നെയ്യുകൂട്ടി ഉ, 

രസി നിരവത്ത കുരുലിന്മെല് പുരട്ട ൭. നി ശമിച്ചു പറവ 
യൂഠ ചപൊട്ടെണ്ടുന്നത പ്പൊറ്ടുകയുഠ ചെയ്യും 

(വന്മ്ാചത്താദി ചുഴ) 

൨൩... നന്ദ്യഖത്തശിഫാലല്ലംഗൊപി ശാരദടികാതവചഃ। 
സ്ഥൌണെയ ഞ്ച ഫ്തെട ഷ്യവാക്ഷിരെച ക്രചാത്രപെഷയെല്॥ 
൮. തൽ പി ഷ്ടയേഖനതാഡ്യയംനിജ്ജലി കൃത്യലെപഗാള്। 

ശൊഫരാഗരുജാമുഖ്യയപിടകാത്തിനിചത്തയ॥ 
അത്ത്യര്ഖട്ടത്തിന് ചെരിമന്മല് തൊലി യന്നാറിക്കിഴങ്ങ 

പാടിപ്പാലവചെരികന്മന് തൊലി തുണ!യാങ്കം ഇച നെയ്യില് 
ധയത്ത പചാലല് പഴ ത്കി അരച്യ വെണാഴനയ്യ കൂട്ടി ഉമുസി 

വ്രധത്ത പുരട്ടുക - കുരയുക്രാ ശമിക്ഷാം 

(ശാദുകാദീചു ഴു) 
൨൭9. ശാലൃകഗൊപികാകന്ദചന്ദധൊശിരഖാമകൈഃ। 

ലം ക്ഷിരിറുഖച്ം സയേകൈംവകാവപിഷ്ടൈപയെ ദവെ 

൨൩. ക്ഷൈരെയ നപ താഡ്ഷയെദദുഫാധിമക്യലിലെപ ന 
പിടകാനാംപ്രയുത്ജിതത്ദധ ലംശൊഫചാകയൊട 

ആമ്പല് താമര യൈതല് ചെങ്ങഗിഹിര് കരിംശുവം ന 
ന്നാറി ഇവഹിന് കിഴങ്ങുകഠാ ചന്ദഥം രാമച്ചം മാരാവെ 
ലി ഇവ പംഭില് പുഴുങ്ങി] അരച്ച പാല് കടഞ്ഞെടുത്ത പെനെ 
കൂട്ട] ഉരസി വ രത്ത മുട്ടന് ൨ല് അധികമായ്ിട്ട പ കുരുക്കാം 
ക്ക പൂട്ടുക. ഏസ്നാല്൯ നൂഖമാകയും ചെയ്യും. 

(മുണാമാദി പുഴക്ക) 
൨൭. മൃണാളമുസ്മാത്രി ഫലാരജനിമു ദു കഞ്ചി കാഃ 

പൂലികടഷ നി ബേതാകസെധ്യസഷപകാമതാട്യ 
൨. കച രിദ്ൂടലമൂവ്യം ഗുചടാകരകശാരിബാല 

ചനനഭമരാഗാരതിലസൈന്ധചലക്ഷുണാഃ। 
൨൯... കഫ. പപ്പ്ചെടരണ്ഡബ് ടെജഃപക്തമാധ യൊ 



൯൪ ആരൊഗകല്ലറ്റമെ ബാലഷികിത്സായാം 

പിഷ്ട 2ഥേനവഠിതാഡ്യേ | പ്രലിംപെല്പിടകാമുച്ചെ 
ന്ത ഫാനന്പ്യാനഥാല സ്ഥം കാക്കി കഞ്ചാത്രയൊജയെല് । 

തൃമരവളയം മുത്തെങ്ങംഘ്ഴക്ങ ത്രിഫല വരട്ടുമ ഞ്ഞഠം 

ഭഞദാഞെഴണ്ട നീകരാലിയിച കട പ്യാവചെരിന്മെല് രിത 

ലി ധെവ്റ്ിന് തൊലി രാമച്ചം കടക. ചിററമൂത ഥാല്പാമര 
ത്തിന്ച്ഛുമ്പ കവകനാക്ക പെരാല്മൊട്ട നന്നാറികടിഴങ്ങ ച 
നദനം ധഖെട്ടാരന് കൂട എല്ലു ഇത്തുദ്വ) തിരുതാളി തെങ്ങില്, 
ക്മലയരി പപ്പടം അവണക്കിന്കരു ഇല പാലില് പുഴ്ടിയ 
രച്ചു ചെന്ന്നെയ്യ ചെതത ഒ.രസി ഗീരധത്ത പുരട്ടക - എണ്ണ അ 
ലണക്കെണ്ണ തെന ഇവയും ദൊഷകൊചടത്ത ഭ്ധനുസരി ച്ച 
ചെത്ത പുരട്ടുകയും എല്പാകുരുവും ശമിക്കും. 

(പൊട്ട് ചാന്നകരുചിന്നു 

൩. റ. ഭിന്നാഃകഷിിരി ദുഖ ധസ്യകഷായെ ണചിശൊദ്ധ്യതാ! 

സി ഞ്ചെല്ജ്ജാത്യാടിതൈലെനുരെച്ചേ ണാത്വമുഹ്ുമ്മുപ്$॥ 

പൊട്ടിലാഗ്നു കുരുക്കളെ നാല്ലാമരത്തിന് കഷായം 
കൊണ്ട ദ്ധി പരുത്തി ജാത്യാദ തൈലം കൂടച്ടെ പൂരട്ടക.- 
ഖ്ലുന്സാരം ഉണങ്ങും 

(ജാത്യാദി തൈല) 

൩൧. ജാതികിംശകനിറാണങ്ഡി]സുഷ ചിമുടൂകഞ്ചികാടഃ। 

മായയൂരിഭഭി കാദൂവ്യാരജന് പല്പടംധ്വിതാല 

൯൩൨... യുക്താഃകട്ടക! കാപ്പ ത്രൈസ്തുംക്ഷുദ്യപരി പിഷനാല്] 

തെല്യലേ ബ്ലൊരസെതൈലംയഷ്ടികത പരന സാധയെല്൯ 

൩.൩ _ ജടംജാത്യാദികം നാമതൈലംധൂരെവ്വ വയിവിശ്ചിതം। 
സ്റ്റെഥംവാധാളികെരസ്യഏ തംവാനെ ന സാധയല് ॥ 

൨.൨... താല്യംസമെതംചെതചംധായഥാദൊഷംയഥാലഖയഃ। 

യ ഥാപ്രദെ ശംദുവ്യായാഃകെഖലായാരസെപിലാി! 

പിച്ചുകത്തില കരുമരിക്കില കരുനൊച്ചു്യില പുല്ലാനിത്ത 

ഓര ഞൊട്ടാഞൊടിയന് മചെ൨കടലാടി ചെവപുള, കരക 

പച്ചുമഞ്ഞള. പ്പുടം കരുവെപ്പില ഹവ ഇടി ് യൂപിഴിഞ്ഞ ി 

രില് ഫ്ീമട്ട മധുരം അരച്ചുകലക്കി എഎണ്ണൂചെത്ത കാല്പിയരിക്മ 

ക... തിന്ന ജത്യോദി കെത്ലമെന്ന പെഠാ കന്നു. 9പ്ചാരചൈ 

മളി ല്വെണ്ണേയൊ നെഴയ്യാ കാച്ചിയിട്ടം റ്റേന്ണൂയില്തന്നെ നെയും 

ചെല ച്ചെ്ണുയും ഒദാധഥൊപ ത്തെയും ധയസ്സിനെയും ൮൩ 

പ്രദെ ശായും അനു സരി കട്ടി ഒൃയത പുരട്ടറയുമാട ശു 



ന. 

ന്: കു സപ്പമാദ്ധ്യറയഃ ൯൭ 
കൻ 

പ. 

൨ കയുടെ നിരില്തന്നെ കീരട്ടിമധുരം അരമ്ലു ലക്കി” എനണ്ണുമു ത 

ലായത കാച്ചി പുരാ എന്നതുകൊന്ട ജായ്യാദി മരുന്നുകഥാ ഒ 

കഴ 205] ഇടിച്ചപിഴിയുമ്പൊടം കവ ക്യു മട ദാ൧൦. 'അധികമാ 

യി ചഷ്മുന്നത ഉത്ത മാകുന്നു എഎന്നറികം 

(ന്യഗൊധാദിതൈലം) 

൩൨൭. നഴ്രൊധൊദുബേരാശ്വത്ഥ പക്ഷ മു തക പിതനൈ!! 

ഒല; [ധ്യ പ്രിയാക്ദ്വിജബ്വിന്രദുമപഞ്ചു
 ളൈ. &॥ 

൩൩. സൊമവപല്പപലാശദ്ദ ാനിഖിരമകൊളിഭിലു 

മധൂകമധു കാഭ്യാഞ്ചകദംബെഠാചസാധിത്തെ! 

൩൭.൦ കവഥെസാംക്ഷുദ്യജാത്യാഭികരാഷധ് പ ഡിതംരസഭയ 

യൊജ യിത്വാപരി സ്രാധ്യപുതെസ്തിന്നചകങ്കി തൈല 
൩.൮ -- ല്ുലാദ്വയജലസ്ു,ക്കാതുരുഷ്ഠഫലിന് ദലൈ, 

മാസ് കുഷ്ടഷഡിചൊല്ധ്യാമകാഗരുതൂക്തിഭി&॥ 

൩ ൯... സുരാഹഫ്വയനഖപ്യ” ലു സംസ്ഥാണെഖജാത।) ടി] 

ശ്രിധാസച ബഡ്യാ ഗേരദെഖധൂവ്കകൌശികൈ!॥ 

ര൭-ഠ-- പുന്നാഗഖ്ഖപുരാനാഗകുംക്മെശ്ചപ്രസാധയെ 

തൈലം വാധാളികെരസ്യസ്റ്റെ ഹാ വാഘ്ൃതമെഖ ഖാ 
9 സു മ] 

ര-൧- അഥവ്രണെഷുലെ പാദിനമുഷാച ദധിതച। 
സദ്യൃശ്ശൂഭധാ ഭപ്രരൊഫൈയുമ്മമ്മ സ്ഥാദാരുണാഅപി॥ . 

ചെരാചിന്-തൊലി അത്തിത്തൊലിീ അരയാലിന് തൊലചി 
 ഇത്തിത്തൊലി മാവിന്തൊലി കഡ്പാലിന്ംതൊലി പ്പെട്ടി 
ത്തൊലി പാച്ചെറററിത്തൊഷി മുറമരത്തിന് തൊലി ഞാചല് 
ത്തൊലി ഞാറധെരുമ്മന് തൊലി വിര്മരുതി എതൊചി വഞ്ഞി 
ത്തൊലി തൊരായത്തിന്തൊലി ോശിന്തൊലി നന്ത്യാര്ച 
ടടത്തിന്തൊച്ചി കഞ്ഞിക്കൊട്ടത്തില് തൊലി ചെ ഭത്തചെല 
ത്തൊല।! ഇരുപ്പുക്കാതല് എരട്ടിമവൂരം കടമ്പിന് തൊടി ഇവ 
കൊന്ദെ കധായംവഥ) അതില് മുന്പറഞ്ഞ ജാത്യാദിയുടെ മരു 
ന്നുകഠാ ടി ച്പിഴിഞ്ഞയീര്കൂട്ടി പി ഴിഞ്ഞരിച്ച ഏലത്തരി ചി 
റെറലട ഇര്ധവെലി ജൊനചപ്പുവു കുന്തുദകെ ഞാഴള്പുവു 
പച്ചിച മാഞ്ച! കൊട്ടും കച്ചരിക്കിഴങ്ങ ജഇചഖങ്ങത്തൊലി 
നാഷ്മചകപ്പലു അചകില മുത്തശിപ്പപി ദെചതാരം ഠാഗുണം 
പുലിച്ചുവടിന്വെര നവമ്പശ ശൂണിയാഖേം ജാതി തിരു 
വട്ടവ്വശ ചറുടിഴങ്ങ ര്ീശഷരഠ ഒഥുഞ്ഞച്വ് മൃ ൧ ലാലു പുന്ന 

വവ കരിങ്ങാച। ാരീച്ച നാമ്പു ൨4 ല്ി.” ജപ ആ റ് കെ കക്കി ഒമൽ (൫) കാരം എന ണ്ൂമൃതലായത ശാച്ചിയരിച്ചു അത പു 



൯൬ ആ രൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാ 

രട്ടമയൊ ധാരയിട്ടകയൊ ചെയ്ക. ലല്ല വ്രണങ്ങളും ശുദ്ധി 
ലന്ന ഉണങ്ങുകയും ചെയ്തും. 

(നിംബാദികഷായം 
ജി ടു) 

റ 

൭.൨... നിംബത്വഗമൃതാലചി ശവനി ശാഖാ ശാഫലത്രയൈ , 
പടൊലബ്ദംഹതിമൂലസഫിതൈംകവഥിത-ജലം।, 

൭൦൩... ഒക്ഷൌഴഗു യ ലുസംയുക്ഷാപിടകാസു പ്രശ സൃത്തെ 

ആരളേമാർൃത്ര ദിന്നാസുതൈഃ കഷി രിദൂത്വഗനവിതൈഃ॥ 

ഖെപ്പിന്തൊലി ചി ററമൃത ചിക്ക പരട്ടുമഞ്ഞാം ആടലൊ 
ടകത്ത;ന്വെര ത്രിഫല പടൊലം ലെ്വെവഴതിനചെര ജപ 
കൊണ്ടെ കഷായവച്ചു തെന്ന ഗുട്ലുപും മഴപ്പൊടി ചെത്ത 

സെധി പിക്ക.. ംരം പ്രവൃത്തി വലുതായിട്ടു കുരുക്കഴകുടെ ആ 
രേത്തികല് ചെയ്യുണ്ടതാകന്നു - ആ കുരുദൊംതന്നെ ചൊട്ടി 
യാൽ മെല്ലറഞ്ഞ മരുന്നുകളില് നാല്ലാമരത്തിന് തെൊലികുൂടെ 
ധഥെത്മാല് അധികം ഗ്ൂണമുണ്ട-- ഗുങ്ങിശെ കുരുക്കു യുടെ സാ 
മായ്യചികിത്സം 

(തലയി ലെകുരുക്കാഠക്കു) 

ര ൪... പിടകാസുതൂബാലാ നാജോയമനോസുമൂഭ്ധയി | 

നിമ്മഖാസുഫിതൊലെഖ്ഃപകവപിഷ്ടൈപചയൊദ3ലെ! 
൭-൫: ഉ ടബേരഫലദൊ ണക സുമമെസ്മിലസംയുതൈഃ | 

സംശുഷ്ടനച നിതാഡ്മ്യൈഃക്രിയമാണൊമുഹ്ുമ്മുഹു || 
കുട്ടിക ളുടെ തലയില് മുഴച്ചു ക്കൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന കുദ 

കൊക്ക അത്തിക്കായ തുമ്പ പ്പവ്വ എഷ് ഇച പാലില് പുഴുങ്ങി 
യരച്ചു വീരററ വെണ്ണമട്ടി ഉരസിച്െത്ത കൂടഥമടെ പൂരട്ടക.- 
എന്നാല് ശമിക്കും 

൭.൬.. അഥധഖാലിീസി നീകന്ദദാപ്വ് തി ലഫല തദെയെഃ। 
ക്ഷി രമമിഷ്ടൈസുഥ്ാലെ പശ്ശൂല്യേകാദ ഭിരെവലാ॥ 

അല ല്ല9േയങ്കില് താമരക്കിഴക്ദ മരമഞ്ഞത്തൊലി എഷത്രി 
ഫലഇഈഇലഖവ പാലില് പുഴുങ്ങിയരച്ച നി രററവെണ്ണകുട്ടി ഉരസി 

പുരട്ടകയൊ മുന്ചചറഞ്ഞ ശാലൂഷാദി പുരട്ടുകയൊ ചെയ്തു. ഏ 

ന്നാല് ശമി. 

(നി ബേചത്രാദി എണ്ണ) 
൫-൭... നിംബപത്രപ രികന്ദഭൂം ഗരാജാമൃതാ ൪൭ സ്യ 

മഞ്ജിഷ്ടാകഷ്ടയഷ്ട ധോവചന്ദ്രഒ നാശിരലാരിഭിഃ॥ ം 



സപ്പ മാട്ധ്യയേ$ ൯൭ 

൭-൮... മുസ2ശഗൊപ ലധൂകന്മകുദുരുഷ്യത്രിജാതാകെദ। 
കല്ലി തൈസ്സ്രാധിതകെ തലംമൂദ്ധന്ദ്യപി ഭകാചേ ൧൦॥ 

൭-൯. ഭരയൊഭ്ൂയസ്സുമുത്ഥാനെതൈലമെതല് പ്രയൊജയെര। 
ശിരസൊഭഞ്ജചനെതെനശാന്താനാംനാന്്യദൊത്മവ॥ 

“ ലെപ്പ്പില ശതാലരിക്കിഴങ്ങ ക ത്ഞുട്ട്ിസമൂലം ചിററമ്ന 
ത ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞയിരില് മഞ്ചെട്ടപ്പൊടി കൊട്ടം കര 
ട്ടിമധുരം ഥദ്ദാം രാമച്ച ഇരുഖെലി മുത്തെങ്ങഖെഴക്ങ 

ന്നാവിക്കിഴങ്ങ കുന്തുരുക്കം ഏലത്തര) ഹറ ലചങ്ങത്തൊലി ൨ 
ച്ചില ഇച്ച അരച്ചുകലക്കി എറ്റൂരമാത്ത കാച്ചിയരിക്ഷക-- മെ 
ല്ുറഞ്ഞ കരുംഥൊ തലയില് കൂടശുമടെ പുറപ്പെട്ട കണ്ടാല് രാ 
എണ്ണ തലയ ല് തെപ്പിക്ക- മ്ലേന്നാല് അപ്പൊ ക കുരുക്ൊശ 
മിക്ഷകയും ചെയ്തും പികന്ന പുഠപ്പെടുകയുമില്ല: 

(അഷ്ടപതര തൈലം) 

൫ഠ-- ലൊ ്ധുകിംശുകഥിഗ്ഗുണ്ഡിഭംഗരാജപ യസ്വിനാം॥ 
ൽ പത്രാണ്യാമദ്യനി്ിഡ്യതെഭയസ്സംപാദിതെരസ്വെ! 
൭൭- കുഷ്ടൈലായഷ്ടിമഞ്ജിഷ്ഠാകുലദഹസുരാംഥവകെയ। 

മുസുംനളദതക്കൊലഗൊപികാകന്ദചദനൈഃ। 
൫... കല്ലി തൈസ്സാധിതംതദ്വത്തൈലം യദ്വാഫലൈസ്റ്റി 

ഒ॥। കച്ചി തൈഃക്ഷിരിവവ ക്ഷത്വകഷായെപരമിഷ്ൃതെു 
പാച്ചൊഠറി കരുമുരു29 കരുനൊച്ചി കഞ്ഞുണ്ണി ാല്ലാമേ 

രം ജവററിന്െറ ഇചകഠം ഇടി ുപഴിഞ്ഞനിരിര കൊടം ഏ 
ലത്തരി ഫഎരട്ടിമധുരം രക്തപ്പന്ദനം ദ്ദെപചതാരം മുത്തെങ്ങക്കി 

. ങ്ങ രാമച്ചം തക്കൊലദപ്പ്യൊട്ടില് നന്നാറിക്കിലങ്ങ ചന്ദനം 
ഇധഖ അര ച്യുകലകടി എ ണുചെത്ത ശാ ലി തെ്പു] ഒ൭ക-. ൦൫ ന്നാ ലൂം തലയിലെ കുരു ശമിക്മം_ നാല്ലമേരക്കഷായത്തില് 
ത്ര!ഫല അരച്ചുകലക്കി എറ്റനുകാച്ചു്' തപ്പി ക്ഷക യുമാം. 

(കഴുത്ത്വല് കുരുപി ന്ന) 
൭ ധാന്ലാറ്റെശരപുഖേസ്യമുൃലംപി ഷ്യവാ പ്രലെച നം] കയ്യാരുഗകൊത്ഭലാസ്വാസുസാമുഭംപേകവമെലലാ॥। 
കാടയില് കൊഴ്രുഞ്ഞലിന്ചെരൊ സമുദ്പ്യഴമൊ അരച്ചു പു 

രട്ടുക-- കഴുത്തിലെ കുരുക്കാഠ ശമി, 
(മൂവ്യാദി തൈലം) 

ള് ടുവ്യാക തൂകി ണ്ഡിചുന്ധികാടിമൂില 
സുഷപിയിബേശാണ്ഡില്യനാഗചക്ലിന്രചലികം) 

൭൭- അമൂതാഘാരി പുക്കെ്പുയല്പീഡയിത::ഹൃതെരസ്സെ 

012. 



ന്വ്വ ആരൊഗ്യകല്ലദ്ദൂമമ ബാലചികിത്സായാം 

൭ ഗ്രഗസ്ധാഭയാകഷ്ടകടടകാനതചൊരകൈഃ॥ 
൫൬. രാസ്റ്ററൊപേകുഞ്ചികാദാ രസരമൈസ്സ തരിജാതകൈംഃ। 

കലി ത്ൈസ്സാധിതംതൈലമഭ്യംഗോംമത്രശസ്ൃതെ॥ 
കശ കര്ദമുയക്കില കരുനൊച്ചിയില. ുന്മ്ര്യത്തില 

മലയമക്കി പുല്ലാനി മുഭമ്പ ഖെപ്പ്റില കൂവഖത്തില കൊട്ടി 
ഞാലി ഉഴിഞ്ഞ ച ററമൃത പൂഖരശിന് കുമ്പ ജല സമം ഓ 
രിച്ച പിഴി ഞ്ഞനിരില് പയമ്പവ കട്ടക്ക കൊട്ടം കടുകരൊഫ 
ണി തകരം കച്ചരിക്കിഴങ്ങ അരത്ത കര് ഞ്ചിരകം ദവ 
താരം ലര ഏലത്തരി ലലധഖങ്ങത്തൊലി പച്ചില ഇ 
ല അരച്ചുകലക്കി എടനുചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തെപ്പിക്ക- കഴല 
ത്തിലെ കുരുംഠൊ ശമിക്കും. 

(൫്രക്ഷത്തില് കരുലിന്ന) 

൫- കുമ്മാസ്ഥികരിദന്തൈണശൂംൈമ്മഥി തചെഷിതെെ] 
പ്രലെ പൊബാഹ്ുമൂലൊര്ഥപിടകാസുപ്രശസ്വഒ ॥ 

ആമയാട ആനപ്പുല്ല കലങ്കൊമ്പ ഇപ മൊരില് അര 
തതെക്ഷക-- കക്ഷത്തില് കുരു ശമിക്മ 

൫൮ - കരഞ്ജു തൂരലപ്പക്ഷലന്ദനദധിതയൈസ്മിചാന്| 
ക്ദ്ഥുരെപപക്ത നുസംപിഷ്യലി പൈടാജ്യസമശ്വിതാന്॥ 

ഉങ്ങിന് തൊലി ഗീരട്ടിത്തൊലി ഇത്തിത്തൊലി ചന്ദനം 
രക്തചന്ദനാം ൭൭. ഇവ പാലില് പുഴുങ്ങയരലയ നെയ്യ ചെ 

ത്ത പുരട്ടുക. എന്നാലും കക്ഷത്തിൽ ഉമ കുരു ശമിക്കും: ി 

(കഷ്യിന്മെല് കുരു ചിന്നു 

൫൯൨. ബാഫൈവാഃകാശ്ചനജായെരസുയാസ്സുന്ധൌലിശെഷ 

തഃ | പിടകാഗഡുതുല്യാശ്ചെദാഖൊരിവചിഷൊത്തഭെചാ॥ 
നാ. കഷി രി ദൂദലയഷ്ട ച0ഫേതിലദുവ്യാമൂതാലരാഃ। 

ക്ഷി ടരണചകുമ വാസി ഷ്യസറ്പ്രിഷാലെപജഇഷ്യതെ॥ 
കുട്ടിക ക്ട കൈകളില് അലിടലിടെ പത്ി എഏലിപിഷം 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്ന മുപചപൊലെ പുറപ്ചെട്ടന്ന കുരുഃറ്റൊക്കു ഹാ 

ല്യാമരത്തി ൯ കൂമ്പ ഇരട്ടിമധുരം എള്ളു കവക ലിററമൂത ത്രി 
ഫല ഇവ സമം പാലില് പുഴുങ്ങിയരച്ചു യെയ്യചെത്ത പുരട്ടി 
യാൽ ശമനം വരു. 

(മാറത്തെ കുരുചി ന്നു 

൩൧_ ഉരൊഭൂചൊത്രബലോ നാംപിടകാഗഡുസന്നി ഭാ! 

നിമ്മുഖാഃകാശ്ചി ദെതാസുകയ്യാദപ ചിപല്ക്രിയാ॥ 
കുട്ടിക കൂടെ മാറത്തു മുഴപൊലെ മണ്ണു ക്ടടാതെ ചിങ്ങി ചി 

റി ക യര് 



ക സപ്ലുമാദ്ധ്യായ ന്൯. 

ലകുരുമഠൊ പവുറപ്പെട്ടം-- എന്നാല് അച്ചചിയുടെ ചികിത്സ 

കം ധെയ്ത്കാല് ശമിക്മംം 
൩൨. നന്യാലത്താദി നാലെചൊമൂണമോദി ഭിരെലവാ! 

രൊപണമാത്ഥെ ചജാത്യാദികെതലമത്രപ്രശസ്വതെ; 
ി റു 

. ഹപ്ല്യാവത്താദ' യൊ മൂനെളോദിയൊ ഉണ്ടാക്ക) തെക്കുക ചെ 

ട്ടി വാന്നാൽ൯ ജാത്യാദി മലം പുരട്ടുക... 

(കടടകാദി കഷായഠ) 

ന... കട്ടകാമധുകൊശിരലികൂഗേല്യാധിഘാതകൈ!। 

യുക്കൈശ്ശശുരമധുസ്ണ്ുഫ്യാകവാഥൊത്രമധു മാ൯ഫാതഃ॥ 
കട്ടകരൊഫണി ഇരട്ടിമധുരം രാമധൂഠ ചിഴാലരി കൊ 

ന്നലെരിന്മെല് തൊലീ മുലപ്പറവ ഇഖകൊണ്ട കഷായം ചെ 

൧) തെ൯ മെപ്പപൊടി ചെത്തു സെചിപ്പ്പി ക്ക മാറത്തെ കുരുക്കും 

ശമിക്ഷം, 
(വയററത്തെ കുരുക്കഠാക്ക) 

നര. _ പിട ദാസൂദരൊത്ഥാസുശഗൊചികാകന്ദ സംയു മതെഃ। .. 
ക്ഷി രപിഷെഷ്ടസു! കെലട്ലെപസ്സു്പ്ിഷാസഫിൈഫിത,॥ 

നന്നാറിക്കിഴക്ദ എ; ഇച സമം പാലില് പുഴുങ്ങിയരച്ചു 
നെയ്യചെത്ത പൂര൪ട്ടി ചാല് വയററത്തെ കുരുഥൊ ശമിക്മം. 
ന്ന ൩ ജ്വരാസുതൂമിം ന്ത)ശാരിബായഷ്ഠി ചന്കയനൈട് 

വാശാമൃതാപ ടൊലാബ്ദാനാഗാരംബുഫലതയൈ 
നുന൬_ നിംബൊശ്വരകലിംശൈശ്ച നിഷ്പാഥൊമധുമാന് 

ല ത | യദ്വാജിണ്ൂഗുടളചെതൊദവാല്യാമാല്യാം 

യൂതൊഥഖാ॥ 

പചനിയൊട്ടകൂടിയ കുരുക്കാംക്ക അടചതിയന്കിഴങ്ങ ന 
ന്നാറിക്കിഴങ്ങ എട്ടിമധുരം ചന്ദനം ആടലൊടകത്തിന്വെ 
ര ചിററമൃത വാടൊലം മുത്തെങ്ങ്ഴങ്ങ ചുക്ക ഇരുലെലി 
ത്ര'ഫല വെപ്പന് തൊലി രാമച്ച്യഠ കൊടകപ്പാലയരി ജാവ 

ദാണ്ടെ കഷായഠ വച്ചു തെനൊ പഴയ ശക്കരയെൊ മുന്ടുംകൂട്ടി 
ചൊ മെപ്പ്യൊടിചെ.യ്ത സെലിപ്പിച്ചാല് ശമനം വരും; 

സ്പ. അന്തയത്രാച'യഥാപസ്ഥം ഡാചാചാ്യക്കേഷികി ഡയാ! 

ന ഭിഷകപ്രതിചിധിംകഷ്യാ൯ പിട ചാസര്ഖിലാസ്വപ്വ 

മെൻപറഞ്ഞ സ്ഥചങ്ങാ ൭ഴ1കെ മററ ൮ സ്ഥലങ്ങളില് കു 
രു മുണ്ടായായ സാമാധ്യ ചികി സതന്നെ ചെയ്യാല് ശമി 
രം. തല മുതലാ യസ്ഥലങ്ങ പ ലാധാചും സാമാന്യ ചികിത്സപപ 
െന്നതാകുന്നു.. ങ്കിച്ചും പ്രത്യകം പറച്ത ലീ ചിത്സകഠം ഗു 



ഷാഠ തആരൊഗ്വകല്ലദ്മെ ബാലച് കിത്സായാം 

ണാ ധിക്യമു ജതുകമാകുന്നു. എന്നത്രെ ശാസ്രരസിദ്ധാന്തം, 
ഇതി വാഗാസൊപ നാമകരാമാനുന്ദനാഥപണ്ഡിതചാര 

ട്. വ ബാലലികിത്സായാം സപ്പ 
മസുബകൊനാമസച്ചു മൊദ്ധവായഃ സ പ്പു 

ആഭരാഗ്യകല്ലദൂഭമ ബൊലചികിത്സായാം 

അംല മാദ്ധ്യായ പ്പാരംഭ8 

ഞി എ റ്ട്യാി...നു 

വൃദ്ധി ചിചിത്സാ 

ഹ -- ഏദ്ധൈരപപാത്ചാരൈസ്സ്സെടഃപ്പലെപശ്ചതഥാഖിധഃ | 
സ്മൊത്രഭി വാചക യാം പ്രയൊജ്യാവ്രണചല്ക്രിയവ 

വൃദ്ധിക്കു പാതശമനങ്ങക്കാ യിരിക്കുന്ന രരഷധങ്ങളിട്ട ഉപ്പ 
ടം തിളപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട പിയ്ല്വിക്യും വാതശമധങ്ങളാ 
യധിരിക്ഷന്ന രാഷധങ്ങഠാ അരച്ച പുരട്ടകയും നല്പതാകുന്നു.. പഴു 
ത്ത ചൊട്ട യാല് വ്യണത്തിന്െറ ചികിത്സ പെയ്യും വ്വെണം... 

(പതു നാടി കഷായ) 
൨_ പശുനൌഷധദൃശ്ച വഹബുഷാധനദാക്ഷി ഭിഃ। 

ഉറരൃഗയുതെ 3 ംപാഥൊഫംഗു മാന്വൃദ്ധി നാശ ന 
വെ ത്തുള്ള മുക്ക തമിഗാമവെര അടെക്കാമണിയന്ലഖെ 

ര കഴഞ്ചിവെര അപണക്കിന്ലെര ഇചകൊണ്ട കഷായം വല 
ചവ കായം മെപ്പപൊടി ചെത്ത സെചി പിക്ക. 

ശ 

(നിഗ്ശൂസ്ധ്യാദി കഷായ) 

02... ഹ ഗ്ൂണ്ഡ്യെരസ്ധകൊരണ്ഡമുംലെ!കവഥിതമംബു ച] 
പരഹഡതൈല സംയുക്താപായയെദുദ്ധ് ശാന്തയെ॥ 
കരുയൊച്ചി ചെര അഖണദദിന്പചെര കരിദംറിഞ്ഞിച്വെര 

ഇ ലകൊണ്ട കഷായം വലച്ച അലണക്കെട്് ധെപ്പ്യൊടി ചെത്ത 
സെഖിപ്പി വൃദ്ധി ശമിക്കും; 

(ചാശാദി കഷായ) 

൪... ലാഭശന്ദ്രചല്ല ദെചചോവനിഗ്ഗണ്ഡിചരഭണൌയഷകൈഃ। 

കവഥദ്രേരണ്ഡതൈലാകഡ്യരമെദൊമാരുതമൃദ്ധിജിര॥ 



ഹ അഷ്ടമാദ്ധ്യായഃ 6 

ആദലൊടകത്തിന്വെര ഉഴരുഞ്ഞലഖര ദെഖതാരം കരു 
നൊച്ചിലെര നിര്മാതളത്തില് തൊലി ധുക്ക ഇവകൊണ്ടെ ക 
ഷായലേച്ചു അപണക്കെറുന്റു മെപ്പപൊടി ചെത്ത സെഖിപ്പ്ിക്ക 
മെദസ്സറിഒന്െറ പല്ധ൯ാ കൊണ്ടും ലായുകൊചംകൊന്ടും ഉണ്ടാകു 
ന്ന വൃദ്ധി ശമിക്ഷം. 

(ആപണക്കെട്നു 

സം പഷ്ണുണെന്ദ്രലതാമു സ്ധായ ക്ഷദറ്റ്ൂുശുനൊത്ഭകല। 

ര സഖിപക്വമെരണ്ധതെലംവൃദ്ധിഫരംചരം॥ 
പാവിട്ടയില ഉഴിഞ്ഞ മുത്തിള. കഴഞ്ചിയില ചെ ഒത്തുഭമി 

ജലററിന് നീരില് ആഖണക്കെ റ ചെത്ത കാച്ചി പൂരട്ടകയൊ 
സെപ്പി ക്കച യൊ ചെയാല് വൃദ്ധി ശമി കരം 

(ഖരണാഭിഘത) 

൬. ചരണൈെരണ്ഡദെലാഫവകലസ്ഥലശനെരഷമധൈലു। 
അമൂതായ ക്ഷഭൃക മകൃരലതാമാഗധികാനവികെെഃ। 

ഒ. ഹബുഷാഗ്ന്ബലാമൃലസഫി തൈഃകവഥിതെജലെ| 
കല്ല ക്രൈപട്ടദെവാഫ്വകണത്രിതേയഫിംഗുഭിു 

൮. ജടാജിരക ല്യെശ്ചചച:മരിചദിപ്യകൈഃ। 

ലപകാല്ലതകമെരന്ധതെൈലതുല്യാം ശസംയൃതം 
൯.൨. പാനെ നവൃദ്ധിജ]ല് ഗു ദ്മമഫൊദരമാരഞ്ചതല് | 

സപ്ത്യാസാമ പി വൃദ്ധി] നാം ശമായതദലംപരം 
നിര്മാതളത്തിന്തൊചി ആവ ണക്ക'ന്ലെര ദെചതാരം 

മുതിര ഖെ ഉത്തുടള! ചുക്ക ചിററമൃത കഴഞ്ചിചെര ഉഴിഞ്ഞ ലെര തപ്പും] അടയ്ക്കാമണിയന്വെര. കൊട്ടവെലിക്കി ഗങ്ങ കു൨ന്തൊട്ടിഡെര ഇചകൊണ്ടെ കഷായം പച്ച ഇത്തുപ്പ ദൈവ താം തിദ്പ്ുലി അത്തിത്തിപ്പലി കാട്ടതിപ്പുലിചെര കായ 
മൂഞ്ചി ജിരകം കാട്ടമളക'൯ന്ലചെര വയയമ്പ മുമുക അയ 
കയൊതകം ലവ അരച്ചുകലക്കി ആലണക്കെണ്ണുയും നെഡ്കും സൃ 
മചേത്ത കാഷ്ചിയരിച്ചു സെധിപ്പിച്ചാ൯ വൃദ്ധി ഗുന്മം മൊ 
ദഒരംധജുവശമധ്ധചമാം 

ആന്ത്രവായു ചികിത്സാ, 

0. ആദായ സ്വരസദദ്യാന്നിഷിഡ്യമുടുക്ട്ചികദം | 
പാനാമ്ഥെതെലസംയുക്കമാ ൫ വായുപി നാശനം॥ 

ക ളു ഒതൊട്ടോംഞാടയന് ഒല പിഴിഞ്ഞ ളി] രില് എ ണചെളുത സെഖിപ്പി കക... 9 (൬ ൮൭൭ ശമിക്ഷാം ി 
ക് 



ക്, 

ി പി 
ലി കുനു 4൧൨. ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ചി ൧.4... ളൊണി ശി ഷബിജാധാം്രീഫീണാഞ്ചാപിസ ്ലകം| 

ൂട്ട്ൂയിത്വാഥതൈലെ നലിമ്മേദാന്ത്രയിലാത്തിമാന്॥. 
ച്.നിക്ക്കരു ശെല്മണി ഇവ ഏഥെഴ എ്ലീണ്ണം ഫ്ലീടുത്ത 

പാടിച്ചു എണ്ണയില് ചെത്ത സെചിച്ചിക്ക-- ആന്ത്രചായു ശ 
മിചരം- 

൨. എരന്ധെതൈലലി പ ന്തൂഭൂഷ്ടംയ ക്ഷ ശഫലം। 
തവചംഖിഫായസഞ്ഞു റപ്ൃപ ബെല്കൊഷ്ണ്ാംബു ഗാപില॥ 

ക: ഞ്ഞി മരു കറ പരട്ടി വവത്ത ഓടുടകള ഞ്ഞ 
ചൊടിച്ചു കാഥവെട്കുത്തില് സലി ല്ലിക്ക.. തആന്ത്രചായു ശ। 

മ ക്രാ. 

ടു്: യക്ഷദൃമ്ശൂല്ലലധൈസുക്രെ വിപച്യചി ഫിതഃഖളഃ।॥ റ 

പടടരാമാസംയുക്ത ആന്ത്രവായ നിബകദ്ധണഃ॥ 

കഴഞ്ചി യുടെ തക്കിരുകൊണ്ടെ മൊരില് മുക്കട വച്ച ൧ത്തപ്പം 
കോയവും പൊടിച്ചിട്ട സെധിപ്പ്യിക്ക- ആന്ത്രഖായു ശമിക്കും 

(ഗൂന്മചികിത്സാ 

൭.൭. ഗുന്മൈഷപെയ സ്സ സ്വെഷരുചകഗ്മനഥി കാഗ്നിഭ ടി 

സിദ്ധഃകഷായറ്റ്ു മ്മി ശ്രൊവ രസൈന്ധലഖഫി ഗരി 

ആചണക്കിന്ലെര കാട്ടതിപ്പലിവെര കൊടുവെലിക്കിഒ 

ങ്ങ ത്ഇവകൊണ്ടെ ക്ഷായംവഷ്യൂ വികയുപ്പ ഇത്തുപ്പ കായം ഇ 

ല മെപ്പ്പൊടിലെത്ത സെലിച്പുിക “ല്ലാഗുഡങ്ങളും ശമിക്കും 

1 

(സച്ചുസാരകഷായടു 

പ -- വഷാഭൂൂവിലവഖല ഗ്നിമമെനെ ഥര൭െ സ്ധസ്സയാഗരൈ 

കൊരണ്ഡമൃല സംയുഒക്കെപ്റ്് പ്ല സ്മാരജ തിസ്ത്രതഃ 

൩. കഷാ യചട്ടിംഗവാജൃകണാചുട്ു ൮ മശ്രൂിതഃ। 

യഥാപസ്ഥാസചാതല്യൊഗുമ്മെന്നെരമന്ദ താംഗ൭െ[ 

൧൭... ച സിവൽ കക്ഷി ൃഷ്ഠാത്തി ശ്രാണിശര്രൂ ലെഷുചൊകേരെ | 

അ ഷ്ഠ]ില യാഞ്ചധിഡ്ബസന്ധെപ്ര ത്യ ഷ്വില മേയെ ൭ഥ3॥ 
൧്ലു - ജലകൂമ്മെ പതുബ്യാംച് പ്പ മിതുന്രംതഥാമയെ॥ 

പ്രെനാവ്വേഭ്ധൌധശസ്മൊയസേവ്വ തരാ പപരാജിത 

തചക്ഛുഴണാ2ഴവര കുടത്തിന് ചര മു ത്തയയവര ആച ണക്കിന് 

വെര ചൃ കരിംകുരഞ്ഞിയെര ഇചകൊനെ കഷായം വു 

ദൊഷകൊപ്പത്തിന്നു തക്കചദ്ട്ൂ” ഇന്തുപ്പ കായം ഒഠഷ്കയ തില്പ 



അഷ്ടമാദ്ധ്യായ$ ൦൨... 

ലി ഇവകറഠ മെപ്പെടിചെത്ത സെപിപ്പു്ക്ക-- ഗ്രന്മ” ശമിക്മമ 
അഗ്നിമാഷ്യയവും വസ്മി റ്റു3യാം വയറ പുറം അരക്കെട്ട രം 

പ്രദെശങ്ങളി ലു ലെടയും മലൊദരവും അഷ്ടില മലബ 
ഡ്വം പ്രതൃഷ്ടില ജല കൂമ്മം തുനി പ്രതിതുനി പ്പിഫജുചയും 

ശമിക്മാം 

॥;, ശ്രലചികിത്സാ 

൧൯. ശൂചെഷുമാന്നിമനഥസ്യരജഃകൊഷ്ണ്ാം ഭസാഫിതം! 
രാജവൃക്ഷാന്തരാധായ പ്രതപ്ത സ്വമ്ലദന്തരെ 

വ ററി വെദനക്ക കമുമിയുടെ തണ്ട തുരന്ന അതില് ജു 
റ്തൂ3) നിറച്ച മണല് പൊതിഞ്ഞ ചട്ട മ ഖിണ്ടാല് ഖാ 
ങ്ങി മജ്ളില്ലെച്ച ഇന്ത) എടുത്ത പൊടിച്ച കാച്ചലെള്ളത്തി 
ല് സെവധിപ്പിക്ഒ വയര്ധലെദന ശമിക്കും. 

൨൭. കൈഡയ്യപല്പചംപി ഷ്ട വാജിട്ട്റതഭക്രണപായയെല്! 

ഉ ജ്ക്്ൊടകെന ലാതദ്വദ്യവക്ഷാരാജമൊജകെ॥ 
കരലെപ്പില അരച്ച പഴകിയ മൊരിലൊ ചൂടുവെല്ൃത്തി 

ലൊ സെചിപ്പിക്ക- ചചക്കാരവും അയകമൊതകമല്യം സമം കു 
ടിപ്പെൊടി ലു ചൂട്ടലെല്ത്തില് സെധില്റി ക. പയര് ചെദന 
ശമി ക്മടേ 

(ക്ഷാരത്തിന്നു 

ട് ൨.൧. വനമായയരികാഭസ്തജ ലമച്ച, സേസസന്ധലംി 
സെൌയച്ചചയവക്ഷാരസംഹി തംമന്ദവ ൨ി നം 

൮.൨... പക്ഷ്ചാതല്ഘ നതാം ജിതമാദായാദ്ധപ ണൊ ഷിതംി 
പായയെമകൊഷ്ണുരതതൊയെ നബാലംശ്രൂവസ്യശാന്തയെ॥ 
വലിയകടലാടിയുടെ ഭസ്തൂം കലദി ഉ2യമ്മികെണ്ടേ തെ കിയിലവു തെളിഞ്ഞവെള്ളം മററിയെട്ടത്ത അതില് ഇന്തുവ്വു 

തുവച്വിചക്കാരം ചവക്കാരം ഇപപൊടിച്ചു ചെത്ത കവക്കി നിരുചററിയാല് ലാങ്ങി ആപാത്രത്തിലു ത ക്ഷാരം എടുത്ത ആ രപ്പൃണത്തുക്കം ക്ഷാരം .ലുടടലെഷ്കുത്തില് കലക്കി സെപിപ്പ്പിക്കം 
“ പയററിതഉജ്വെദന ശമിക്ഷംം ടും 

നം ശേച്ൃല ശൃതക്ഷിരംപിബത്ശുക്കരായുതം] 
ശാപ്യന്തിശ്രലാസ്സഖ്ഷെപ ക്ഷിരമാജമഥാ പിപപ 

ദശമൂലമിടപോലൊ ആട്ടിന്പാലൊ കു൨൭൭ഖി പഞ്ചസാര 
ട്ട സെവിപ്പ ക്ക. എല്ലാ വയററില് ചെദനക ശമ കഠം 

൨൪... കൂശ്ലാണ്ഡലല്ലിപത്രസ്കപ്രസ്വിന്നസ്യരസൊഫിര 



൧൨൪ ആരൊഗ്യകല്ലദ്ലൂമെ ബാലചികീത്സായാം 

സപ്പ മൃ ടദമുസ്യപി ശാരിബായാദസ്യച്വ 
 കവ്പളത്തില പാലയില നന്നാറിയില ഇജലകഠം പട്ടിപ്പി 

ഴിഞ്ഞ ഗ് ര ലെവ്വെറെസെലിപ്പി ച്ചാലും ലയര്ചെദാധ ശമി. 
(താംബുലഭസ്തും 

൨൭൫... താംബൂലവഖല്ലിപത്രംണിപയസാലിപ്യഭാസ്വത്ധു 
സപ്ലൂത്വൊചിശുഷ്യാണിമൃല്ചാത്രെതിലാധ്യൂമകം॥ 

൨൬൩... ദശ്ധപവാതത്ദസ്ത്ൂസിന്ധൂര്ഥദിപ്പൃ മൂട്ട സമ്ന്വിതം॥ 
അദ്ല്രിയാ൯ഗുടസഭയുക്ഷസവുശൂലധിമൂത്തയെ॥ 
വെററില എഴുഡ്രാപ ശ്യം എരിക്കിന്പാലതെച്ചു ഉണക്കി 

മണ്ചാത്രത്തിലിട്ട പുക പൊകാതെ ഭസ്മമാക്കി ആ ഒസ്തം ഇ 
ന്തൂവ്വിന്െറ പൊട്ടിയും അയമൊതകത്തി ന്െറ പൊടിയും ആ 
ലുംചെത്ത ശക്കരയില് കഴല്വ സെലിപ്പി- ഖയററില് ലെ 
ദന ശമിക്കും 

(ഗൃഫധൂമാദിപൊടി) 
൨൭. ഗൃഫധൂമകണാല। ശപമരിചൈസ്സറുഫസി സ്ധുജട] 

രാമാഞ്ചാചിസഞ്മു്ണു യകൊഷ്ുതൊയെശ ലാപിബെല് | 
൭.ജടക്കരി തിപ്പലി ചുക്ക മുരുക ഇത്തവ്വ കായം ജു 

വപൊടിച്ച ൧ു$ വെ മത്തില് സെലിപ്പിക്കം 

(അഷ്ടമൃട്്ു) 
൨൮ - ല്വ്യൊഷാജമൊജസി സ്മൂത്ഥൈജ്ലിരകെദെചസരാമഠൊ] 

കൂളി കൃത്യപിബെല്കൊട്ല് വാരി ണാഗു ന്മശ്രൂലപാന്॥ 
ത്രികട്ട അയമൊതകം ജഇത്തുപ്പ ജിരകം കരിഞ്ചീരകം 

കായം ഇവ പൊടിച്ച കാച്ചവെ ജത്തില് സെപിപ്പിക്ക. ഗ്ന്മ 
വും വയററില് ലെദനയ്ും. ശമിക്മംം 

(സൈന്ധലാഭിപൊടി) 
൨൯-- സൈഡ്ഡവല്്യൊഷവൃശ്ചിചപശ്രഗന്ധാഭയാവ ചാ): 

ഫബുഷാഗ്രനഥികാചല്യജിരകദ്വയഡാഡിമൈഃ॥ 
൩.ഠ0-- സഫതാശ പണ്ണൂയിത്വാതുതദജൊഗുഭ.സംയൃതം | 

അശ്ലിയാല്കൊഷ്ണുതൊയെ ഈപിബെദ്വാശ്രചശാന്തയെ॥ 

ഇന്തൃല്പ ത്രികട്ട തമുഴാമചെര ചെളുത്തവെള്ചെര ൭൭൧൭ 
പയമ്പ അടപസ്മരാമണിയന്ലെര കാട്ടതിപ്പലിചെര കാട്ട മുള. 
കന്ലെര ജ്രകം കരിഞ്ചിരകം താക മാതക ദൊൈയയടെതൊട 

ഇധപൊടി ച്ചു ആ ചൊടി ശക്കര ലെത്ത സെഖിപ്പികക.. അല്ലാ 
ഒയങ്കില് കാച്ചു ജ്ത്തില് സെലിപ്പ്പിക്കം നു ) 



അഡ്യമാഭ്ധ്യമ ഗ്മ ദോ 

ഗ് (ലൈശ്വാനര ഭസ്തൂം) 
൩.൧ - വൈ ശ്വാനരസ്യമുലംനി ശൂഷ്ാണി ബദരിരസൈ॥_ 

പിഷ്ട ദിനത്രയഭൂയസൈലെ ാഥതുസഡ്ക്പിഷാ। 

0... തതശ്ചമധു നാദ്യൊജബിരസ പിര സെൈന്ന ൧ 

പുനസന്ടൈലെനമൃന്പ്പാത്രെരുദ്ധധൂമംമു ഹുദ്്ചഛെല്॥ 
0. 121... ത ദൈശ്ച?നരൊ ധാമഭ സ്പൃഫെ സ്യ സമ്മ ൭൭൮ 

സഗ ംസവൃശ്രലെ ഷൂ)സവ്യ :രമരമൌ ഷധഠ॥ 

കൊട്ടചെലിക്കിഴങ്ങ ഉ ണക്കിലന്തയുകട ഇലചി ഴിഞ്ഞനിരി 
ല്മൂന്നു ദിവസം അരച്ച മാന്പ്വാത്രത്തിലാടി പുക ചപൊകാ 
തെ ഭസ്തുമാക്ക] ആടസ്തുാ ്ലിട്ന്ുയില് മുന്ദദിലസം അരച്ചു മ 
മനാത്രത്തിലാക്കി പുചപ്പൊകാതെ വെലിച്ചപിന്നെ നെയ്യിധും 

'തെയിലും ചെറ നാരങ്ങ ,രിലും മുമ്മുന്നദിപസം അരച്ചു മെല് 
പ്രകാരം വെവിച്ച ഒട്ടു എട്ടയില് തന്നെ മുന്ന ദിപസംആഅ 

രച്ചു മണ്പ്പാത്രത്തിലാക്കി] പുഖപൊകാതെ ഖെ ധിച്ചുട്ടക്കക.- 
ജത ധൈശപാധരഭസ്തുതമെന്ന പെകരാട്ടശുടി ഫെമാച്ായ്യുനാ 

ല് വി ധാമപ്പൈട്ടതാകുന്നു - ഈട സ്യം ശ.രെയില് സെ വിവ്വിഷ്യാ 
ല് എല്ലാവയറവല്ചെദനയജും ശമിക്ഷം ശ്രൂമധ്യാധിക്ക വരമെര 
ഷധമാകുന്നും 

(ഇന്മുകാന്ത ഏതം) 

൩൪൭ 3 ശമൂലകകദവാഫ ൨4൯ കക ാഥകവല്ം തൈഃ] 
പഞ്ച കൊലകസി സ്യു മ്ഥൈസ്സുക്ഷിരംസാതിതംഘ്ൃതം॥ 

൩൭. ലാതഞ്ചരാജയ ക്ഷ്മാ്നമുദരങ്ചനി യച്ചുതി | 
൧ മ ശ്രലെരജവരഞ്ചാശുന।മൊന്നതമപാ സതി 
ദശകലം ദെവതാരം ആചില്തൊല। ത ശാഷാ 

ടു വ്വ കാട്ടതിപ്പലിചെര കാട്ടേമുക് ക ,ന്ലെര കൊട്ടചെല] 
ക്കിഴങ്ങ തിപ്പലി ചുക്ക ന്തുപ്പയ ഇുച അരധ്യുകലക്കി പാച്പും നെയ്യും സമംചെത്തത കാച്ചിയരിച്ചു നെയയതന്നെ ഒ ഡധിലച്പി 
മരകംയാ അന്നതത്തൊടുകൂടെ ഉപഴയാഗിപ്പിക്ുകയൊ മ്വെയ്ക്റി 

ി വ്വ ്  ു ച്യാല് തധ്യാധി രാജയഷഷ്ടാവ മഛഹൊൈദരം ൧൯൭൦ ഖയ 
ററില്വെദമ വിഷമജ്വരം ഇവ്വ ശമിശരംം 

(രുലാശ വിഗ്ഗക്സികു 

൩൩. തത്ഥടങകണബാണുഗ്നിമൃൂലചച കട്ടതു യദ] ാഗായസ്തന്തേട്ര നി ലെജ്രകദധ്യയഷ്ടി ഭിം! ൩൭... സഷ്ഥിംഗുമൈഭസകര് രെഃപിഷൈടം ദല ല് സെ।1സ വാ ഥു. കാഃകു യ്യാല് ഷി പ് ൬൪ ! 
ദ് 



൧൭൬ ആരൊഗ്യകല്ല്നുമെ ബാലചികിത്സായാം 

൩൮ - ശൂ ശനയആപ്യാതോഎതാജ്രകവാരി നൊ] 

പിതാനാതിചിരാദെവ ശ്ൂലഖ്യാധിഫരാഃപരം॥ 
തൃത്ത പൊന്കാരം കൊഴി ഞ്ഞലിന്വെര കൊട്ടവെലിക്കി 

ഇങ്ങ കാട്ടമുമ.കിന്ചെര ത്രിക$ തുത്തനാഗം അയന്യാന്തം 
പുത്തരി ലൂണ്ടരചയമ്മ ര്തൊലി ജിരകാ കുരിഞ്ചിരകം എരി 
ദ്ിമധുര ചായില്യം പച്ചക്കര്പ്പൂരം ഇല ഫിലിത്തടിയന്ഡിരി 
ര പഴുദിധസം അരച്ച പുത്തരിച്ചുണ്ടങ്ങപ്പ മാണം ഗുക്ലുകയുരു 

ട്ടി നിഴലിലുണക്കി ജിരകക്കഷായത്തില് സെധിപ്പിംെ. എല്ലാ 
ചയററിള് ഖെദാഴയും ഉടെ ശമിക്കും, 

(മഫൊദര ച'കിത്സാ 

൩൯ - അധാവ്വ മിഫതൊവായുന്ന'ഫത്യമലനിഗ്ഗമം 
ഗാനൊപപദ്രവചസംയുക്താശിശൊരുദ്രമാച ഷൊ 

ര-൨.. യൂനാംമഫൊദരൊ നാ മയദെഷചഥി തൊഥദഭ 
തസ്തരാന്മചൊദരസ്യാത്രചികി ത്സാപ്രായശൊഫി താവ 

കിഡ്യൊട്ട ഗതിമുടങങുകഫെതുചായിട്ട പായു മലകത്ത തടുത്ത 
ചയറഠിന്ന പിപ്പു ഉണ്ടാ ൭൦. ഗത വലുമായവക്കായാല് മഷൊ 
ഒരമെന്ന പറയച്പെടടന്നു- ബാലന്മാക്കായാല് അച്ചകാരം ഖ്ൃയച 

ഘാരമില്പാഎജിചും ചികി.സകാം മിക്കതും മഫാദാത്തിന്ന 
പറഞ്ഞതു ഗെം 

(പരത്വ്യാദി! കഷായഠു 

൭-൧, പത്ഥ്യാവു ധിചപുതികപല്ുവൈ!കവഥിതംജലല്യ 
സസൈനസ്ധഖ ഗ്ല മദ്യാഷച്ചാര സ്യ ശാന്തയെ 

കട്ടക്ക തമിഴാമലഖെര ആപല്ദവ്വ ജധകൊണ്ട കഷയഠ 

ലച്വ ഇതുപ്പം ശക്മരയും മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെലില്പക്ക- ഉ. 
ഒം ശമിക്ഷംം 

(പുനന്നലാദി കഷായം) 

ര.൨.... പുനനനപാദയാകു ഭദൈഃപഞ്ചചൊലസതെമ: തി 
കഷായ ശുക്കരാമിശ്രദഃപിതൊജാര .ഥാശധഃ 

തമിഗാമചെര കുട്ട ദമ ത്രികൊല്ലക്കൌന്ന ഇ പച്മൃ നനു ഷേടി പ 

കുതി ദാഗം കാട്ടതിപ്പുലിചെര കാട്ട ു കകിന്ചെര കെട്ടേഖെ 
്വിക്കിഗങ്ങ തിപ്പലി ചക്ക ഇല അഞ്ചുകൂടി പകുതി ഭാഗ 
ഇങ്ങിയെകൂട്ടി കചംജായചെല്പ വഞ്ചസാരമെപ്വൊടിചെകഞ്ഞ സെ 
പ .ദ14൭ ദരം ശമിരം 



അഷ്ടമാര്ധ്യായ$ ൭൧) 

(ത്ത് ഫലാദി കഷായ) 

൭.൨... തരിഫലാരജന കും ദഗലാ ഷി ലി ശാഭൈഷമ്ജെ! 
സാജമൊജൈകൃത്൯കവാഥസ്സിതാഡ്മൃശ്ചതഥാലിധ॥ 

ത്രിഫല വരട്ടുമഞ്ഞഠം ത്രികൊല്ലക്കൊന്ന ശഖേപ്പൂടുത്തി 

ന്൯ചെര ചുക്ക അയമൊതകം ഇവകൊന്ദെ കുഷായേച്ചു പേ 
ഞ്ചസാര ഒമഴപ്പ്ാടി ചെത്ത സെവിപ്പ്പി ക്കം 

, (ആ ര്ദ്ൂകാടി വൃതം) 

ചം ആര്ദക പ്യാധിഘാതാക്സ്ററഫി ത്രായ: ന്തികാരസെ ] 

ച്ധ്യാഷത്രി ലാതകാഭൊദധാത്രികംഭലി വംഗ കൈ 

ര.൫- കല്ലി തെസ്സാധിതംസപ്പിരക്രാമയനാശനം॥ 
പച് തമന്നെ നയുക്ത ഖാ പ്രാതസ്സുമുപയൊജിതം॥ 

്ഞ്ചി കൊന്നത്തചക്കിര ്ലീരിക്കില കമിയില ബ്രഹ്മി ഇപ്വജജ 

ടിച്ചുപിഴിഞ്ഞയിരില് ത്രികട്ട ഏലത്തരി ചലധങ്ങത്തൊലി 
പച്ചില മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ റൊല്പിക്ക തരികൊല്ലക്കൊന്ന ലിഴാ 
ലരി ഇല അരച്ചു കലക്ക നെയ്യ ചെത്ത കാച്ചിയരില്യു രാചി 
ലെ സെചിപ്പിക്കുകയൊ അന്നതത്താറടൂകൂടെ ഉപയൊഗിപ്പിക്കു 

യൊ പചെയ്യാല് ഉദരം ശമിക്കാ, ര് 
ര്രവാ ഴ്്യദി ഗുമികു 

ര... ഗപചാക്ഷികടടകപേര്ഥ്യാനി കുംഭാളക്നിലി നി 

നാഗടന്തിത്വചലൊധാത്രിഫലാശിബദരാണിച്। 
൭.൭_ പിഷ്ടവാസപ്പഞ്ചകൊലാോനിശഗൊമുത്രത്രിഫലാരസൈ। 

അമുതായാ €കഷായെ വത്രായമാണാരസെപിചു 
൪-൮. കടടത്രയകഷായെലകുംഭെയ ചശൃതെജകല 

തിലവകസ്വരസെചാപിഗുളി കാമാഷസമ്മിതാഃ॥। 

൭-൯... കൃത ലിശൊഷ്യച്ത്യായായാംകെഷ്ക്നേ തൊയെന്പംയ 
യെയസിതാഡ്യയസ്പോദപ്രശാമ്യെയുരുദരാണി നസംശയഃ॥ 

ശഖ്േവേപുഷ്ത്തിന്൯ചെര കട്ടകരൊഫണി കട്ടക്ക നാഗദന്തിക്ഷ 
രു വെമ്ദൈരിക്ക്സചെര താളിയരി നാഗഠടന്തിക വരുമ്മ തൊ 
ലി നെല്ല'ക്ക ലന്തക്കരു കാട്ട തിപ്പുല് വെര കാട്ടമുകക്'ന്ചെര 
കൊടടവെലിക്കിഴങ്ങ തിപ്പലി ൧ുക്ക ജഖധഖസമം ഗാമൂത്രം ത്രി 
ഫലംഷൊയം ച്വററമൃതിനകഷായം ബ്രഹ്മിശിര ത്രികടക 

സ; യി കമ്മട്ടി നീര ഇപററില് 
വചെവ്വ്െെ [ [1] 

ലി ക ണക്കി ക ക പ് വി കാത്ത 4: ു ലയയയട്ടി യി 
റിയ മിര; : യ വ! ളി ൧9 ഇഉ ദരം ശുധ്ക്മാ 



ലു ആ രൊഗയകല്ല്ലൂമെ ബാലചികിത്ധായാം 

൭ - പ്രായെണൊദരതുചൈയഖസമ്മതാകും കത് ലാ തസ്ത 
ു ന റ ത്തത്രാപയൊക്കയൊയം വിധിഃ പ്രാരയണസാധമ൭കൈട്। 

ക  ഭകാമില എന്നു രൊഗം പ്രായെണ മഷൊദരത്തൊദ സ ു റൂ 
ഒശമാകയാധ മഹൊദരത്ത। നന പറകപ്ലെട്ട ലകിത്സകഠം മി 
ഒത്തൊ കുംടകാമിലെക്കു പറവന്നതാകുന്നും 

പാണബ്സു ചികിത്സാ 

(ശതാലയ്യ്യാദി കഷായ) 

൭൧െ-- ശതാലരിചലിദാരദ്്രചല്ലിഭനിംബഗിബേജഃ। 
കഷായസ്സു പ്പ ഷായുക്തര്ചാന്ഡുരൊഗനിബഫ ണഃ॥ 

ശതാവരി ൧൭ ഗങ്ങ മു തക്കിന്കി ഴഷദ ഉഗഴഗുഞ്ഞവെര പുത്തരി 

ണ്ടവെരുമ്മള്തൊലി ഭവറ്റ്റിന്തൊലി ഇപമകാണ്ട കഷാ 

യംവധല്വ യെയ്യ മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത സെലില്റ്ികെ പാണ്ഡുരൊ 
ഗം ശമിക്കാം 

(കര ണ്ഡപത്രാദി കഷായം) 

൭൨... കര സ്ധപത്രഇക്താഫവമുസ്ധൊപു സ്ധുകടുപെ ൭ 
ു റു 

കുശ്മാ ണ്ഡവല്ല!സായുക്തെകവാഥശ്ചഘ്യതസംഷയത്്യു ി 

കരന്താകിയില ഉങ്ങിന്തെലി മുത്ത. പുണ്ഡരികകരിമ്പി 

൯൭മാര കുമ്പതൂവള്മി ജവകൊണ്ടു കഷായംഖപ്പ നെയ്യ ൭൫െ 

ഖ്്ൊടി ചെത്ത സെധ്പ്പ്ിക്കം 

(വതടാലാദ കഷായ) 

ആ 

൭൩.-- പടൊചദാവ്വീദ്രന് ബപിചമന്ദൈശതുസാധിതഃ। സ 
പ്്പിഷാമ ശ്രിതഃക ാഥപാതപല്യര്$ പാണ്ഡുരൊഗി ഭിഃ॥ 

പംടാലം മരമഞ്ഞത്തൊലി പുത്തരിച്ചുന്മെപെരുമ്മന്തൊ 

ലി വെപ്പ് ന്തൊലി ജവകൊണ്ട കഷായം വച്ചു ശെല്ധമെപ്പെമ 

ടി ചെത്ത സെഖിപ്പിക്ക - വ ബ്ഡുരൊഗം ശരമിക്ഷം. 

(അമ്ൂതാദി കഷായ) 

൫൪-- അമൃതാവൃഷയഷ്ട ാഹവതിക്മൈലപിച്ചുമന്മ് 
കഷായൊമധുമാല് ഫന്തിപാണ്ഡുപാത്തയേ ലാമിലാഃ 

ച്ചി ററമമൂത ആ ടലൊടകത്തിന്ലെര: എരട്ടിമധുരം പുത്തരി 

ുണ്ടവെരുമ്മ ഒംതാലി ഏത്തര! ഖെപ്പ്വിന് തൊലി ൭൮ കൊ 

ണ്ടകഷായവേ വ] തെൻ മെപ്പ്യൊടി ചെയ്തേ സെചിപ്പ്പിക്ക - റ്പാ 

സ്വുരൌൈഥഠ രക്രചിത്തം കാമില ജവ ശമിക്കാം 



ം അഷ്ടമാദ്ധ്യായ$ ഫാന് 
. രം: ന് 

(അജമൊജാടിമുക്ഷളി;) 

൫൫- അജമെൊജകമണ്ഡുരമുണ്ധാത 'ലമധുവ്രതൈയ 
ഖമശ്ചതക്രെസംസിദ്ധഃപാണ്ഡുരൊഗംധിയച്ഛുതി॥ 
അയഷചമാതകം പുരാണകിട്ടം മുത്തി എള്ളു ക്ഞ്ഞു 

ണി ഇലഖകൊണ്ട മൊരില് മുക്മടിവച്ച സെധിപ്പ്പിക്ക. പ്പാ 
ണാ 

ബ്ഡൂരരോഗം ശമിക്ഷാം 

(ഭൂംഗരാജാദിചൊടി) 

6൬. ട്രംഗരാജസ്യപത്രാണാം മരിചസ്യലശുഷ്ടണടു 
കിട്ടസ്യച്രമാല് പാദ നൈഭാഗൈഃകൃതംരജ'॥ 

൭.൭ ദീപ, കെ ഷധസംസിമ്ധെതമ്രെസംയൊജ്യപായഭയ 

ല് പ്രാതഃപാണ്ഡുവിനാശായരഫസ്യമിദമൌഷധയ 

കഞ്ഞു ഇ്ിയില കോേഴ്ണഞ്ച നാല കുരുമുമ്കകഴ്ത്വേമുന്ന കൊ 

ടപൈലിക്കി ദെ കഴഞ്ച രണ്ട പുരാണ കിടം കഴഞ്ച ഒന്ന ഇ 

ങ്ങിനെ കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച അയമൊര്കധും ചുക്കും ഇട്ടു കൊരു കാ 

ച്ചി അതിൽ സെധിഡ്പ്യിക്ക-- പാണസ്ഡുരരൊഗം ശമിക്ഷം- രഃ 

ഓഷധം രഫസ്ത്യമാകുണും 

(പുശന്നപാടി കഷായ) 

൫൮-- പുനന്ന വാമൃുതാനി ബേട്ടി ബൈരഭയധവിതൈദ॥ 
ദാവ്വ്ചിശാപടൊലാഷഡ്യെഃകവാഥസ്സു ഭാരതാ 

നവിതഃ॥ 
൫൯. സദ്യാംഗ ശൊഫ സായുക്കെസജപരെ ശവാസകാസി നി। 

ലം ൩ ശ്രൂലെ പ സ,രൊഗെതു വിശെഷെനെപ്ര ശസ്യൂതെ 
. തമിഴാമലെര ചിറതൃത വെവ്വിന് തൊലി പുത്ത രി്യന്ടു 
വെതമ്മന്തൊലി കട്ക്ക മരമഞ്ഞത്തൊലി ൧.) ക്൭ വപവമടൊലം 

ജവകൊണ്ടെ കഷായധലേധ്ു പഞ്ചഡസാര മൊം്പ്യാടിമെത്ത സെ 
പിപ്പിക്ക- സവ്യാഗേം നികൊടും പനി കാസം ശ്വാസം ഖല 
യില് ലെദഹ ജഖയൊട്ടകൂട യ പാസ്പുരൊഗത്തിന്ന ം ൭൭ 

കഷായം ഫു ററപും നല്ലതാകുന്നു 

(ജന്ദ്രാശന് ചൊടി) 

നഠ-- ഏകന്ത് ൨ ോംകൃ്ററയോബദരസ്പപോി ലറംശ കം! 

ദെ ഭാഥൌതാര്ക്ല്യശൈലസ്ൃത്രി ഇ യൊരജസൊംശക 1 
ന് ൧... ചതുരൊനാഗരസ്യാപിസഞ്ചുണ്ണ്ുസി തയാസുമം) 

മധുനാ്ര ന; ല്0ല് പ്രാത: ചായണ്ഡൊ ശാന്തയെ മൂ 



[പ് ആരൊഗ്യകല്ലര്ു മ ബാചചികിത്സായാം 

സര. മാന്ത് ചാശാംസി ചുട്ട ന്ായമുദരഞ്ചദഗന്ദരം | 

പ്ലിഫാഷ്ട്രിലെചനമമ്മൂസോചിന്ദ്രാശന രിതി ത൫ഃ]] 
ഫീ തിപ്പലി ഭന്തക്കരു ഇപ രാരൊ കഴഞ്ച മാക്കിരക്ക 

ലു കഴഞ്ച രണ്ട ഇരിവദ്പിന്പ്പൊടി കഴഞ്ചാ മുന്ന ചുക്ക കഴഞ്ചി 
നാല ഇങ്ങിനെ ചെത്ത പൊടിച്ച ആ പൊടി പഞ്ചസാര സ 
മം മഉഥാത്ത തെനില് ലാല।ച്ച സെധിച്പ്യിക്ക- പാ സ രൊഗ 
യാ ശൂ സ്സു മഖൊൊദേരം ഭഗന്ദരം ഫിഫ അകഷ്ടില ഇവ ശമിക്കും. 

പ്രമല്യദിഗുള.കു 
ന൬൨ .... പതല്യാവൃശ്മിചകക്ന്ധൂപത്രാണി തിലദിപ്യ്യ 1 

നാഗരംഭംഗരാജഞ്ചബലാമഗ്നിഞ്ചതൈസ്സമൈഃ। 

൩ ൭...... സമദാഗഞ്ചമണ്ഡൂദംപിഷ്ടവാജംബിരവാരിണാ! 

സപ്ലാഫംഗുക്കി കാര്ക യ്യയാന്മള്ിമാ താഃപ്രയത്നതഃ। 

൬... ഛായായശൈഭഷിതാസമാശ്ചതക്രെണാലൊഡ്യപാ 

യ൭യ൯സവ്വെഷാമപ!പാണ്ഡുനാശേമഗായെദമെൌഷധ॥ 

കടുക്ക തമിഴാമവെര ലന്തയില ഫ്ക അയമൊതചകം ചൂ 
൭ കഞ്ഞുദ്്ഥി കഠന്തെട്ടിലെര കൊട്ടലെലിക്കിഴങ്ങ ഇപ സ 
മം രക്ഴക്ൂമുടിയെടത്തൊമും പൂഠാണകിട്ടം ഇങ്ങിനെ ചെത്ത ചെ 

൨നാരങ്ങനിരില് ഏഴു ദിഖസം അരച്ചു ലെവപ്പയററിന്മണി 
പ്രമാണം ഗ്ുളികയുല്ട്ടി ന ഴചി പൃണക്കി മൊരില് സെധിപ്പ്പി 
൦.. ഫ്വീല്പാ പാസ്ധുരൊഗങ്ങ ൭൦ ശമിക്കും 

(പാണ്ഡുലപിന്നസിദ്ധെഷേധു 

നൂനം... കമിഘ്ടംനി ബേപുഷ്പം വാപാഠാംമൂവ്യാമഥാപി വാ] 

മൂ കൃത്യത സംയുക്തലിഫ്യാല്പാസ്ധൊമയ് റഡ്രഗ്് 
വിഴാലധയൊ ഖെപ്പ'ന൯ുപുവ്വൊ പാടദഖിഴ്ങൊ 

പെരുംകരുന്പചെരൊ പൊടി വയ നെയ്യ ചെത്ത രാധിച്ചെ സെ 
പ്പിപ്പിക്കം പാസ്ധഡമൊഗം ശധിക്ഷംം 

കാമിലാ ചികിത്സാ 

൨ കാമ്ലായാബ്ചശ സ്മൃസു ചൂട്ടു ദപല്ലവമെപവാ। 

ആയമ്രസ്യപിഷ്ടവാപ്രത്യൂുഷെപായയെല് കെരജാം ഭസാ॥ 
കാമിലയ്ക്കു ചിഴാചരവമുരലായ മെല്യുറഞമ പൊടികഠാ സെ 

ഖിപ്പീക്ക ധല്ലതാകുന്നു - മാധിന്തക്കിരരച്ചു ജകൂന്നിര് വെജ്ജത്തി 

ന സെച്ചപ്പുക്രശയുമാഠം ം 

൩൮... വൂശ്ച്(ഖ സ്ക്ൃതഇമൂലംലാതെനൈലസിതയാന്പിതം, 



ര് 

അഷ്ടമാ്യോയര് ം 

കലൊഷൊത്മചംചൂ ഈം തദവടിക്ഷു സെനപാ। 
ണന വി വ ്) വു 

തമീഴാമമചര അരച്ചു ഇള. ൩-,൪ലെുുത്തിര കലക്കി പഞ്ച 
സാരചെത്ത സെപിപ്പ്പിക്ക.. ഇരിമ്പിന്പൊടി കരിമ്പിന് നിര് 

ല് ഇട്ട പഞ്ചസാരചെഠ സെ ചിപ്പി ക്ക - കാമില ശമിക്ഷംം 

(കാമിലയ്ക്കു കഷായ) 

സ൯- ദാകഷാമൃതെക്ഷു ഭി്രിദ്ധക്വാഥൊമുസിതാഥചിതഃ। 
കാമിലാനാ ശാനസുദവദപാശാപു ണ്ഡുകയഷ്ടിടിം॥ 

മുന്തിരിങ്ങ ചിററമൃത കരിമ്ച ജുചകൊണ്ട കഷായം 
൮൧) തെനും പഞ്ചസാരയും മെപ്പ്യൊടി! ചെഞ്ഞ സെവിപ്പിക്ക- 
ആ ടലൊടകത്തിന്ലെര പുണ്ഡരികകരിന്വ ഏരട്ടിമധൂരം 
ഇച ചൊണ്ടകഷായധേച്ചു മെ൯പ്രകാഠം സെചിപ്പക്ക-- കാ 
മില ശമിക്കും 

ഒററ. യഥാദൊഷം പ്രകുവ്വിതഭുയൊദ്രയൊ പചിരെച ൦1 
ദാക്ഷാവൃശ്ചി ചപത്ഥ്യാഭിസ്സുക്ഷൌ ദാഭിയ്യ ഥാബചം॥ 

ദൊഷബലങ്ങകെ. അനുസരിച്ചു മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം തമി ശാമ 
പെര കടട രം ഓഫ്ധങ്ങള്െക്കൊണ്ട കഷായം ഖച്ച തെൻ 
മെപ്പ്യൊടിലെത്ത അതുകൊണ്ട കൂടക്കൂടെ വയറ ഇളക്കുകയും 
നല്പതാകുന്നും 

മ- ആ്ര്രാതമജത്ധടാകല്ലമസകൃല്കാമി ലാപച ഫം॥ 
ന ഷിക്കഷൊട്രഗേരജസ്യരസൊലാബഫുമുര്ധനി [ 

കിഴാമനൌല്ലി സമൂലം അരച്ച കൂടക്കൂടെ നാററിയാല് കാമി 
ലശമിക്ക. കുഞ്ഞു നി യീരകൊന്നെ മൂദ്ധാവിര് ധാരയിട്ടക.. 
ച്ലുന്നാപ്ും ശമിക്കും, 

6. ൨... ധാരൊഷ്ഷ്േന പ്രഗെപിഷ്ടവാരൊണപൃഷ്യാണി പായയെ 
ല്പയസാനിലമുണ്ഡായാരസംലാപല്പം ഖാത്ജപം॥ 

തുമ്പപ്പുവ്വ അരച്ചു കറന്ന ചൂടാറാത്ത പാലില് സെധിപ്പ്ി 
൭൪൭. കരുമുത്തിക്കി ന്െറ ഇലപിഴിഞ്ഞ നീരും പാലും കൂട്ടി സെ 
ച്പ്പിക്ക- കാമില ശമിക്മംം 

൭൩൨... പിരാമൃല; യക വാത കണ ബഭരസ്യപി 
ഗൊക്ഷി ഗുതുയുക്താവാകഷാമിലാ യാ$ പ്രി ശാന്തേയെ ് 

കൊധക്കിഗ്ത്ഷ അരച്ചു മൊരില് സെലിപ്പിഒ- ലന്തുരു മെല്ഡ്രകാരം സെഖിപ്പിക്ക- പശ്രുധിന്ചാലില് ശക്ടര ചെ 
ത്ത സെവിപ്പി ക ജലമയാക്കയും കാമിലാശമനമാകനാം 

൭൪... ഒ്രൊണ പുഷ്ുരസൊപൈെതമത്ങഠയം വാഥവാന൯ി ശാം 
ഗൈരിക: ധാര ഥു ം $ ടി രികസ്പുരജൊധാത്രി ചൂട്ട്റുംവാത ഇ യൊല്വം ലി 



ന് 

4.0൨. ആരരൊഗ്യകളദ്ുമെ ബാലചിക്കിത്സായാം 

അമ്മെനക്കടപ്പാ വരട്ടമഞ്ഞമ്ലൊ കാവിമണ്ണൊ ഥെപ്പിക്ക 

യെ മഞ്ഞഥാ കാലിമണ്ണ നെല്ലിക്ക ജവ മുന്നും കൂടിട്ടൊപൊ 

12 ഉമ്പപ്പു ൮ പിഴിഞ്ഞനിരല് സെധിപ്പിക്ക- കാമിലശമി 
ഇഠ്ഠം 

ട്ര. പ്]തൊമാഷഫ ഷതക്രെണബദദ്പത്രസ ംദചഃ] 

കപ്ലെനാതില രാഭെഖകാമിലാസ്രൂുലനാശനഃ॥ 
ലന്തയില അരച്ച എരുമ മൊരി സെലിപ്പിക്ക-- കാമില, 

നെ ശമിക്ഷംം 

൭൩൬... മധുകാമലകെപിഷ്ടവാമധു നരാവാപലെഫയെര। 

മാരതഷിത്രിവയ മുറ്റ സേസിതംഖാസമാ ഷി കഠ॥ 
ഇരട്ടിമധുരം നെല്ലിക ജവ തെനില് അരച്വ ചെത്ത സെ 

വിപ്പ്പിക്ക- ള് 9൧൭ ത്രികൊല്ല്കൊന്ന ഇവ സമാ കൂട്ടി പൊടിച്ച 

പഞ്ചസാരയും തെനും ചെഞ്ത സെപ്പി കാമില ശമിക്കം.. 
(ശ്രെഷ്യാടിഘ്ല തം) 

പം .ശ്രെഷ്യാമൃതാത്ധടാഹി ബേഭാവു। ചല്ലൈഃ പ്ര കച്ചി തൈഃ! 
പര്ഥ കേഷായെ സക്ഷ।രസിദ്ധംവാസിതഘേ്തം॥ 

പ്പെ. പ്രാത്ഃപാതല്യമന്നെ നസഘിതംവയേഥാഖലം!। 
മാത്രയൈ വലഘ് യ സ്യാഭൂക്തതേല്കമിലാന്തകൃല് | 

ത്രിഫല ചിററമൃത കീഴാര്നെല്ലി സമൂലം വെപ്പിന്തൊലി 
മരമഞ്ഞത്തൊലി ഇപ കുട്ടക്കക്കഷംയത്തില് അരച്ചു കലക്കി 
നെയ്യും പാലും സമം ചെത്ത കാച്ചി പഞ്ചസാര പാത്രപചാക 

മിട്ട അരിച്ച സെഖിപ്പിക്കകയൊ അന്നത്തൊടേകൂടി ഉപയൊഗി 
പ്പിക്കകയൊ ചെയ്തു. രണ്ടുലിധധായാലും യെയ്യിന്െറ മാത്ര 
കുറഞ്ഞിരിക്ക ആവഖശ്യ൦- അധികമായാല് ആ ഓഷധത്തിന്ന 
ദഹനം ഭഖിക്കയില്ു-- അഗ്നിമാഷ്യയം നിമിത്തമായി വെറെചല 

ല്യാധിക ഇം സംഭ ചിക്ക മെല്പറഞ്ഞ നെടു കാമിലക്കു ഏ 
റവും ശമടുനാഷഡഥമാ ൭ന്നു.. 

& 

(ലൊഫചുണ്ണ്മാടി ഗുക്കിക) 

൭൯. ലൊഥ.ചൂണ്ണനി ശായശകതകി ഫലത്രയം। 
ഗൈമിക ഞ്ചഘിമെദ്ദവച്ല്യൊഷൈലാഡാഡിമാ ബുദൈഃ! 

൮൦... സ്ധാഭ്ധംസമാംശൈസ്മാല്യാഗനിചിഷ്ഠട ധാ പ്ര ഗത്ധടാരസെ)] 

ഫരിദ്രായാരസെചശ്ചാല്ബദര]പത്രജെതതഃ॥ 
൮൧-- ്യേശ്മാംബഷ്ടപത്രൊത്ഥെനാകികെ രൊദകെപ്പിച] 

പതഷക്കഷായെചഗുകികാസുെനയിമ്മ താഃ! 



അഷ്ടമാദ്ധ്യായ$ ൧൩൨... 

൮൨... ഗഞ്ജേഫേല പ്രമാണെന പുയോശുഷ്ഠാഃപ്രയൊജയെരല്! 

നാള് കെരാഭേസാ പ്രാതഃകാമിലായാഃപ്രശാന്തമെ॥ 

__ഇരുമ്പിന്പൊടി ലരട്ടമഞ്ഞഠം മരമഞ്ഞത്തൊല! നം 

മ്പ;ച ത്രിഫല കാഖിമണ്ണ ചനനം രക്തവലന്ദന൦ം തൂ കഴ 

മാതു ച9െയുടെതൊട മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ ജല 
ഏലത്തരി താളി: ം 

സം കിഴാര്നെല്പി പച്ചമഞ്ഞഠാ ചന്തയില അമ്വഖഴത്തിച ഇ 
6 

വററിന് സിരകളിലും ജളനിര്ചെജ്ളത്തിലു൦ ചിറഠിന്തലിന് 

പചെരകഷായത്ത ധും ക്രമെണ അരല്ൃ കുന്നിക്മരുപുമാണം ഉല് 

ട്ട് നി€ലില് ഉണക്കി ളു ധിമധെ ത്തില് സലി്പുിക് കാ 

മിലശമിക്ഷംെ 

കംഭകാമിചാ ചികിത്സാ 

൮൩. ഗൊമുത്രണപി ബെല് കാ ദകാമി ലായാംശിലൊല്ജ 

പം! പടൊലലല്ലിമുലംപാനിലിമൂലമഥാപിലാ। 
ഗൊമൃത്രത്തി ല് കന്മതം സെഖിപ്പിക്ക കുംഭകാമില ശമിക്ഷം 

അല്പാഎങ്കില് പടൊചത്തിന്വെരൊ അമരിലെരൊ മെല് യ 

കാരം സെധിപ്പ്ക്ക എന്നാലും ശമിക്രടേ 

(നിംബത്വഗാദി കഷായ) 

൮--- നിംബത്വദ്രരിഫലായഷ്ടി രജ നിശാരിബാവൃഷൈഃ] 

ശ്യാമാതാമലകി ഗിലിചലംക്ഷബലായുതെതെ॥ 
൮൫ സ്ഥിരാമൃതാചട്രൊലാഴെഡ്യ കഷായ പരികല്ലിത॥ 

ഹന്ത മാകഷികകൃഷ്ടാമിജതുദിഃകം ഭകാമിലാം॥ 
ഒഖപ്പിന്൯തൊലി ത്രിഫല മ്രിരട്ടിമധു മം വരട്ടമഞ്ഞാനു 

ന്നാറികഖ്ഴങ്ങ ആടലൊടത്തിന്ചെര നാല്ലെപാല്വ്വുക്കൊന്ന 
കിഴാനെല്പി അമരിചെര ഞെരിഞ്ഞില കുവന്തൊട്ടിചെര ഓ 
രിലചെര ചിററമൃത പടരൊലം ഇവകൊണ്ടെ കഷായ വച്ചു 
തെനും തിപ്പലിയും കന്മത്യും മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെപ്പി 49൦ 

കുഠഭകാമില ശമിക്കും. 
൮൬൩. പായയെല്ക്ഷാരപെയാംചാതക്രെണപയ സാപിധഖാ] 

യ ഥാദൊഷന്തുശൊഫസ്യ ധക്ഷ്യമാണാമുപക്രമെ॥ 

ശൊഫമദ്കിത്സയ'ല് പറവാന് പൊകുന്ന ഭസ്തൂക്കഞ്ഞിദ്ദെര് 
ഷകൊപത്തെ അനുസരി മൊര്കൊണ്ടൊ പാല്കൊന്ട്ടദൊ 
ഉണ്ടാക്കി സെപിപ്പ്പിക്ക-- കുംദകാമില ശമിശം. 

൧൮) % 



കക ഡു % | ര് ് ഴ ത 
റ തി 

ി 

്് ആരൊഗ്വകല്ല്ദൂടമ ബാലച്ചികിത്സംയാഠ ക 

(ശൊഫ ചികിത്സാ 
വര... സവ്യാംഗ ല്യാപ കെ ശൊംഫക്ഷിരെഗൊമൃതക്റീവചം। 

വിരെലനാത്ഥമെരണ്ഡതെലം പ്രകേപയേയെച്ചിശ്ു 
സവ്യാംഗങ്ങപലിലും പ്വാപചി ചനിരിന ] ലി 

൭1൭ ചന രന ആദ്യത്തിങ്കല് പാലി 
ലൊ ഗൊമൂത്രത്തിലൊ ആധഖണക്കട്ണ്ുചെത്ത സെചിപ്പിച്ചപി 
രെച നമുണ്ടാകമകം 

(മഫാചഞ്ചമുപാദി കഷ 1) 

൮൮ - മല് ഭി പ ഞ്ചഭിര്മ്മു ഷൈസ്സുമയക് പുനനാവൈദ] 
സനാഗരകഷഷ്ടാ-ശൈഃക്വാഥവെയൊത്രചതേജ॥ 

കുമിഴിന്ച്ചെര കുപക്ത്തിന് പെര പൂപ്പാതിരിലവെര വലക 
റ്ൃയ്യാനിചെര മുഞ്ഞചെര ഇല രഓരെഭാഗം തമിഴാമചെര അ 
ഭാഗം ചുക്ക രണ്ടഭാഗം ഇങ്ങിനെചെത്ഞ കഷായം വച്ചു, 
തിപ്പലിയും പഞ്ചസാരയും മെപ്വയൊടിചെത്ത സെഖിവ്ധ്യിഥടെഖാ 
തംകൊന്ടെണ്ടാകുന്ന നിര ശമിക്ഷംം 

വൃ൯-- ്രിര ണ്ഡമുലവൃശ്ചിചരാസ്ധാവിലധാഭയെ ഡ്രൈ] 
സിഭദ്ധൊാഖാമാഗധി ചൂ്സി താദ്യാംപരി മി ശ്രിതഃ॥ 

ആവണക്കിന് പെര തമിഴാമവെര അരത്ത ” കൂവകത്തിന് 
വെര കുട്ടക്ക വയല്പൃട്ഷിവെര ഇപകൊണ്ട കഷായംവ 
തിപ്പലിയും പഞ്ചസാരയും മെ്പ്യോടിഷെത്ത സെഖിപ്പ്യിക്ക- ൦1 
തജമായ ശൊഫം ശമിധാംം 

൯൦൨. പിത്തജെട് പ്യകാംഭൊദസ്ഥി രാമലകധാന്യകൈ! 
സമു .്ചിചൈകൃതഃകവാഥര്ചതല്യയ്ശുക്രാനവിതഃവ 

അയയൊതകം മത്തെങ്ങഥ ഇങ്ങ ഓാരിലലെര നെല്ല് ൧൭ 
കൊത്തമ്ചാലയരി തമിഴാമചഖെര ജവകൊന്ദെ കഷായംവച്ചു 
പഞ്ചസാര മെപ്പപൊടിചെ ഞ സെചിച്ച്വീക്ക_. പിത്തജമായശൊ 
ഫം ശമിക്കംം റ 

ന്൯.൧-- അഥവാനി ബേദഹിംബപടടൊലഘചനശഗൊ ക്ഷ്യമൈട്ടി 
സലൃശ്ചിലൈഃകൃതചെയൊലൊ ൧൧൨൮ വിമി ശ്രിതഃ॥ 

ലെപ്പ്പിന്തൊല പുത്തരി മുണ്ടചെരുമ്മള്തൊലി പ ദെ 1 
ലം മുത്തെങ്ങക ഗങ്ങ ഞേരുഞ്ഞില തമ ഗാമവെര ജവകൊ 
ണ്ടകഷായഠവധു ഇരിവുപൊടി മെപ്പ്ൊടി ത്ത സെ പിപ്പി ; 

, ഒപ്പിത്തശൊഫ്ഫം ശമ ക്മം, 
൯൨... സുരപാദ്പ വഷാടഭ്ൂൂശഗൊക്ഷു രാര്ദകധാന്പ കൈ 

ക്റാഥംമധുയുതംറ്റെ സ്ലസംദവെത്ത്രപായകയ 

ഷ് ആ 

് 

പ്ല കിമു വു 



കു. അഷ്ട മാദ്ധ്യായ 

കെചതാരം തമ ഴാമചെര തെരിതഞ്ഞില ഇഞ്ചി കൊത്ത. 
ഗ്ല 

മ്പ്ല വര ഇപകൊണ്ടെകഷായപേഷുൂ തെന്ചെത്ത സെവ്വപച്പ്യി 

ഗ്നിമനെ ഥരണ്ഡചുനന്നധൈടഃ। 
൭ കഫര്ശൊഫാ ശമിക്കാം 

൯൩. കൊലാര്ദ്കൊപകദ്യയാ 

എ ലാനാഗമ യുകെക്ശവ്യസേ ,ദാ/മ ധുകണായതല 

: ലന്തക്കരു ഇഞ്ചി തിപ്പലി മുഞ്ഞലെര ആവണക്കിന്ലെ 
ജവ കൊണ്ടകഷായഠവഥ്ള് ര തമിഴാമലെര ഏലത്തരി ചുക്ക 

തെനും തിപ്പലിയും മെംപ്പ്റാടിചെത്തു സെല്പ്പിക്ക കഫശൊ 

൯൭൧ ഷ ഡിശ്ചന്നൊത്മപാഭാഗൈശ്ചതൂഭിരഭയാംശക
ൈഃ। ഫഠ ശമിചമേ 

ി 

ഭവം ഭ്യശേണ്ണ്ുറശ്ച ഭാഗാല്ലാംസമവൃശ്ചിച 
സാധിതു 

ന്ച്ഛം ക്വാഥാഴ്യയര് ഡൈലദര്യഃ
പാതധ്ൃസ്സവജെത്രതു। 

൧2൭ ടാഗ് രണ 

എഷശൊഫെഷുസഖവെഷുയൊട്യ ത്വ ഷജാംമത॥ 

' ചിഹമൂതഭാഗഥംആറ കട്ടക്മൊഗംനാല 
തമ് ഗാമവ്ര എഎ ല്ലാററിന്നും സമം ഇങ്ങവെ ചെത്ത കഷം 

യാവ ആധഖണക്കെന്ണു മെപ്ല്െടിചെത്ത സെധ്പപ്പി ച ത്രി 

ദൊഷജമായ ശൊഫാ ശമിക്രം-: രേം കഷായം എല്ലാശൊഫ 

്ജരംശം ഫിതമാകന്നു- ഒരുകഷായമായ; ഖെക്കമ്പൊഠാതാഴെ 
വറയുംപ്രകാരോ ചെത്തു ചൊ - ചിററമൃത കഗത്ചമനന്ന കട്ട 

ക്ക ക ഴഞ്ച രണ്ട ചുക്കകഴ്ഞ്ച ഒന്ന തമുഗാമഖെരഴഞ്ച ആറ 

ഇങ്ങിനെ ചെത്തുകൊഠാഷ ത്രി ഭിശ്ചി ഭന്നുരര്മഖാഭാഗൈരു 

ഭാഭാമേഭയാശേട൭.ത? | എചെനശുണ്ണ്യൂ ഭാഗെ നസമവൃശ്മിച 

സാധിതഃ എന്ന പറയാ അരക്കഴുത്ചിനെ ഭാഗശബ്ലംകൊ 

ണട ഗ്രഥിക്കാമെന്ന വി ലാരിച്ച മെര്ധവ്വകാനം പ്രയൊഴിച്ച 

വി 

ത ആവകഴഞ്ച ചിററമൃതും വാലുകഴ ഞ്ച കടുക്കയും രമ്യയകഴഞ്ചെ 
മുക്കം ഇവകൊന്ടെ തനയം കുഷായലേച്ചു സെധിപ്പിരഓൊമെ 

 ന്നതിയെ ധ്വനിപ്പിച്ചാനായിക്കൊണ്ടാകു ന. 

(പത്ഥ്യാദി കഷായഠു 

റ, 0 ॥) ന] ം ൯൯൩... പത്ഥ്യംവൃശ്ച! പദാ ഫവകൃഷ്ടതന്മുലവ൨നിടിദി 
€: ഴ്? ടു 1! 

രജനിജിരകാംഭൊഭിസ്സുഫികംയന്റഗരായ്വിതൈഴു 
തഃ “ലാം ൧, ൪ നാഭ, (റു ) ലം ത € ൯0... ലാം ഗാക്ഷു ഥൂ ഒ സ്പേധഥ ജേോലം। 

പായഭയരതസവൂഥൊ “ഫഷ്യയദധാമധുസ'തായൃത്ദ 

കട്ടക്ക തമിഴാമധഖെരടെപതാരം രിവ്പുലി കാട്ട തിപ്പലി ചെ ൩: 
[. കയ ം 

ലൂ ര് ക 

ര കൊട്ടധെലിക്കി ഗങ്ങ വരട്ടാഞ്ഞാം ജിരകഠം ഇരു9ധലി ചു 



ന്തി 

ഫ൧൬൯ ആ രൊഗ്വയകല്ലിദ്ലൂമെ ബാലചികിത്സായാം 
നു യ ക്കി 
ട് ₹ 

3, 

ന ഞ്ഞു റ 

മെ്പ്യൊടിചെത്ത സെവ പ്പി. എല്ലാ നിരകളും ശമക്കും.. 

തെനുംപഞ്ചസാരയും മെപ്പയൊടി ചെത്ത സെലിച്ചു'ക്രകയുമാം- 

(ശ്രണ്ണ്യാദി കഷായ) 

൯൮ - ശുണ്ണി ഭൂനി-ബദ്ദസ്റ്ു്ഃഖരമഞ്ജെരികാസമൈഃ॥ 
ൃശ്ചിഖമൂഷൈസ്സ്സിദ്ധംഖാശക്കരാഡ്മുംഫിതജേലം॥ 

ഥുശ൭ പൂത്തരിച്ചുണ്ടചെരുമ്മന്തൊലി കൊടി മ്മുപവഖെര 
വലിയകടലാടിചെര വ്വ സമം തമിഴാമവെര ഫ്ല്ലാം കൂടി 

യെ ടഴത്താകം ഇങ്ജിശെ ചത്ത കഷായ വ്യ 2 ത്വ സഡാരതമ 

കവ്പ്യാടിചെതമ സെല പ്പെ ല്ലാ ന് രും മും ശമി 

(തിന്ത്ര ണി പ ണബുശാഖാദി കഷായ.) 
൯൯... തുന്ത്രിണി പണ ്രാഖൊഭി ലെഫേപത്രാടേക യക്ഷുദി | 

പിദഖ്വവൃശ്ചി വക ്യുഞ്ചേ വിധാചപോഥശ്വശൊഫജി ി 

പുത്രി ഞരന്വ ഇരിമ്പിന്തകിട കട്ടക്ക കരിമ്പ കച 
ത്വിന്ലെര തമ ഴാമഖെര ഇവകൊനണ്ടെ കഷായം ലെല്വ പ 
യ്വേസാര മെപ്പയൊടിചെത്ത സെലിപ്പിച എല്ലാ നിരു ളും ശ 
മിക്യുഠം ക 

(പുനനാലാദി കഷായ) 

൧ഠഠ-- പുനന്നപാദയാലിശവകാ& ശാകൈശ്മസാധി തഃ! 
പ്രാതഡ്സായേംച്ചതേല്യ"കഷായറ്റകൊഫ ശാന്തതയ। ം 

തമ്ധഴാമചെര കടട ൧. മ്മ കുരുധലെപ്പുി്ല ജവകൊണ്ട 
കഷായംവച് പഞ്ചസാമ മെപ്പെടേചെത്ത രണ്ടുമെരവും സെ 

ളു റി ൦. 
വ പ്പൂിക്ക-- എില്ലാനയകളും ശമിശം 

൧൮൧. ആ ര്ദ്രക ഗൂ ഒ സ൩യയേകുടമേധുനാലൊഡ്യയലെഫയെല് | 
പ്രാതസ്സ്വവയെഷംശാഫെഷുപ്രയഷൊഗൊയംപ്രശസ്യതെ॥ 

ട്വ യും ശക്കരയുംകൂട്ട് അരച്ചു തെന്ചെത്ത രാധിലെസെ 

പിച്പപിക്ക രോപ്രഷയൊഗഠ സ്ലം ശ്ാഹമ്ജവാക്കും ൮ റവും വ്ര 

ധാനമാകനിം 
(൧മാര്ദകം) 

൧൦൨... ആര് കസ്ൃരസെതുല്യംഗുകംദത്വാചി രൊഷിതം | 

വിപച ചാനെസാന്രെ മത്ര?ജാതതല്യഷേഖാരിദാന് 
ഠാ... ഇ കഷഞ്ചിവരാഞ്ചാട് വ കംധനി കാമപി] ് 

സ്ധാദുയാ ഷ്മഭാഗെ നി യി ത്വാത്ര൭ യാജയെന് | 

൧൭3... അഖതായ്യഗുകാ ാശമധു നാപിചായായജതം] 



ര ം . അഷ്ടമാദപ്യായ? . 4 ൧-4) 

എതതല്ഗ മാര്ദ്കനോമശൊഫനാശനമൌഷ്ധം। 

1. ൧൧൭. അന്ന മാ്ദ്യാരുച് ശവസേകാസപിനസശ്രൂല! റാാഠര് 

ഗുന്മപ്പീചഫാതിസരെഷുസന്യാസെചച്രശസ്ൃത്യെ! 

ഞ്ചിനി ര” നാഴിക്കനാലുപ്ലം പാതാ പഴെശക്കരകഷ 

ര ക്കി കവ൨ഖസാന്ദ്രചാകമായാല് ്ഭത്തരി എലപങ്ങത്തൊലി 

പച്ചിലത്രികട്ട മുത്തെങ്ക്കിഴങ്ങ ജിരകം കരയാമ്പുവ്വ അ 

“ യമൊതകം കൊത്തമ്പാലയരി ഇവ ഒക്കൃമടി ഹാലുവ്ലം 

 ശക്കായ്ക്ക അരവ്പുലം ലിതം തുക്കിപ്പൊടിച്ച ആ, ചൊടി പിതറി 

ഇള.) പാങ്ങി ഷുറിയാല് നാലു പലം ശക്കരമ്മയ ഉരി ചിതം 

ത്രെന് ചത്ത സെഖ! പ്രിക്ക - ലയ, പ്പാ നിരുകളും ശമ ൪൦. ആ 

ഗ്നിമാന്ദ്യം അരുവി ശ്വാസ കാസം പീനസം ലഖയര്കവ 

ദനഗന്മം പ്പി അതിസാരം സഘ്യസേം ജധയും ശമിക്ഷംം 

൧൧൯ പുറന്റഖെക്ഷുരക്ഷാരഖാരിണാസേംപകല്ലി താം 

സക്ഷിഭരണയ ലാഗ്രാംചാപ്പായയെപ്ലൊഫശാന്തയെ॥ 

തമിഴാമലെര പയല്ചപ്പ്ലിചെര ഇപ്പ നമഥഖിയ കില്ല ശു 

ലത്തിലിട്ട ടട വെ ഒരുകലംകൊണടന്ടടമു തിക്കത്തച്ച ഭസ്തൂമാക്കി 

അത ല്വിന്ന ഒരു കഴഞ്ചേട്ടത്ത ആറ നാഴി വെള്ചത്തവല്കല 

ക്കി തെളിയിച്ച തെര! ഈുററിചെടുത്ത അതില് ഉഴക്ക പാൻ 

ചെന്ത കവാ പാകത്തില് ച്ൊടി।യര] ഇട്ട ലെഖ.ച്ുഉ.രിയാ 

യാല് ലാമ] സെവാവ്പ്്ക്ക- നിര ശമിക്ഷ൦. 

൧ഠ൭ താലാഥോലി പരാരംഭാ൨ രമഞ്ജെരികെക്ഷുരൈഃ] 

ക്ഷാ മൃതെസ്സവയ മ [തെ വഃതമുപയാം പ്രാഗ്വച്ചുപായയ
െയ്ു 

കര മ്പനചാഴഷ്ക്കു ത്രിഫല കദളി പാഴക്കുടം ചലിയക ലാ 

ട്ടിൊമ ലയല്ച്ചു്ളിചെര തമ ഗാമവെര ഇവ മെന് പ്രകാരം 

ഭസ്തമാക്കി അതുകൊണ്ട മെല് പ്രകാരം കഞ്ഞിധഖെച്ചു സെധി 
പി. നിര ശമിക്കും 

൧ാഡ൮.. ഇക്ഷുരക്ഷാരതൊയെ ന പകാമന്നമഥാപിഖാര് 

ആശയെദാശുശൊഫസ്യനാ ശായലഘു സവ്ല്ി ഷി 

പയല് വൃഭ്മിവെര ഭസ്മമാക്കി വെ മുത്തൽ കലകക) തെക്ലി 

യ്യികു തെ ഉയററിയടടത്ത അമില് അരിയിട്ടു ചെധിച്ചുച്പൊ 

വണ്ടാക്കി അല്പംശെയുചെത്ത ദ ദഷിവ്വു' ടെ നര ടമധെശമ ക്ഷം 

(കന്ദഘ്ലത്ു ര് 
൭൯. കന്മാനികരിചപ്പിനംംകള്ം കൃത്യപ്പസാധിതടി 

ലി ഗധ്വാംമുട തൂഹ്ൃതംസി സ്വര് ശൊഫ പിനാശന॥ 



ജ് റ് ഷമ) (൫. റ" മു പവ ആരൊഗയകട്പരരമെ ബാലചകിത്സായാം 

കരിക്കൊട്ക്കിഗ്ങ്ങ ഗൊമൃത്രത്തില് അരഥ'കലഒി നെവ്വു 

ഉചെത്ത കാച്ചിയമിക്കുക-. രേം നെയ്യു എല്ലാ നിരുകഠര്ാഷരം ശമു 
റ മു: കനും 

(ധായ്യ്യാടിഎണ്ണൂ 
ലേക ധാത്രികഷംയെമുവ്വം ഗയിലവലെഴ്രാമൃതാള് ജെ] 

രസൈഡ്യു൭. ത്ര ജാത ബ്ലുകഷ്യയഷ്ടവോവചന്ദമെ നു 
൧൧൧. സൊശ്രസലിചലൈഃകടല്ല,.സ്ട്ലൈം ൮ാനാളി കെര 

ജഠ। സ്നെഫംവാസാധിത്രംതത്രമുര്ട ദ്യാഭ്യഗായകല്ല്യെര്യ 
ഉവപ്പിക്കഷൊയത്തില് ക൨ക കൂകൂ ത്തുല പാല്ലൊറുറിയി 

ലവ ച ററമൃൂത കുഞ്ഞുണ്ണി! ജവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ ധിര്ചെത്ത 
എപത്ാരി ഏലച്ചങ്ങത്തൊലി പച്ചില മത്തെങ്ങി ഇങ്ങ ഷ്പ 

ഒു൦ റ്രോച്ടിമധുരം ചന്ദനം രാമു ഇരുപെലി ഇപ യ്ഖാര 
കലക്ക! നയാ ഖെചിച്ചെണ്ണ്ണുടയാ കെത്ത കാച്ചിയരിച്ച 
ആയതനലയില് തെപ്പ്പിക്ക... 

4൨... അഥ ലൊത്തമകബ്യായാരസെത്വക്പത്രയഷ്ഠി ഭിഃ। 
ലര ലാതു ഒ സെഥയമ നേയസരക്ലെസ്സറം വുസാധിതം ॥ 

ധഖെലിപ്പുരുത്ത!ന് രില് ഹ്ലലവങ്ങംത്താലി പച്ചില ്ലീരട്ട്'മ 

പൂരം പ്ലൂല ത്തരി കു ന്തുരുക്കഠ തുണിയാങ്കം ചവരളം ജാവ അര 
ച്ചുകലക്കി എണ്ണുടയാ ചെ. ച്ചെണ്ണരയൊ കാച്ചി തെപ്പിക് 
കയൃമാഠം 

(വിലധാഭി തൈലം] 

൧൧൩... വില _ഥാസമിലതാകന്ദപുനന്ഥ പവ രരസ്പെ- 
ഫലത്രയസ്യ ക പ്ലെനസ ദ്ധ തൈലഞ്ചതദ്ധിതം॥ 

കുവളത്തില ക 1 ക്കൊടി ദഖെഴങ്ങ ത്കി]ഴഗാമ സമൂപം രര 

താവരിക്കിഴങ്ങ 2വററിന്ഗിംില് ത്ര്ഫച അരമ്യുകലക്കി ം] 
ണ്ുയൊ വെളിച്ചെന്സുയൊ ചെത്ത കുച്ചിയരില് തെപ്പ്യിക്ക 
ചഡ്്കാഠ 

(ത്രിഫവാദിക്തെലം) 
൧൧. ത്രിഫലംസ നദെചദൂയഷ്ട റേ പമ ബലാംബു ൭൭3] [ 

സിദ്ധൈകഷായെ വൃശ്ചിപവെത്രാഗ ബ്ൃഡാതിരസൈ 
൧൭..- രൂ മെ ലാ കാക |മെദദാവ്വ 2 രഫ്ലുകൈ 

കഷ്ടവാളകലാമജ്ജുയഷ്ടി ഥാന്ദാാസംയു തെ; 
൧൧൬. കലി കെ സ്മീലജു സിദ്ധംഭസ്തഫംഖാനാളി കെരജം॥ 

മുരദഭ്യൊഭ്യാംഗം പയ്യ ബട തംസകെധാത്രിശു ൦ ജലം॥ 

ത്രിഫല ഖവെങ്ങാക്കാതല് ദെഖതാരം ദ്യ രട്ടിമുധുരം കുവന്താ 

നി 



അ ഷ്ടമാദപ്യോയ$ ഷന് 

ടു'൭വര മുഭത്തത്മ3ഖിഴങ്ങ ഇവ കൊ൯ കഛഷവഷേംവഥൃയ തമിഴാ 

മനീര ചൂരല് തല ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നി ഉവവവഴ് റി 

നിര ഇപ എണ്ണയൊട സമം ചെത്ത ഏപത്തരി മുടത്തുതക്ക 

_ എങ്ങ കരുഖെലല്പട്ട മരുമഞ്ഞത്തൊലി കുന്തുയള്ംെ കൊട്ടം 

ജരുചെലി രാമച്ചം എരട്ടിമധുരം ഹ ഇവ ന ക 

ലക്കി 4) യെ ചെമിച്ചെണൂകയൊ കൃഥഷ്ത്ത ഷാ] യ ച] തഖ്വ 

ക്രു തെപ്പ്യിക്കുക- തല കഴുകുവാന് നെല്പിക്കചെ ഉമുഠ അല്ലാതെ 

പ്യവെും അരു.. 

(൫ മലയ്ക്കു തെലം) 

൧൧൭. തീന്ത്രിണിഭമസം ഭൂതെരസെരാസ്ത്ാപുനന്നലൈഃ। 
ഗജകംറ ചുറധാസംസിദ്ധമധര്കായ സ്യതദ്ധി തയ 

ഒണ് 2 4 

പുട്ിയിചഹ്രില് അരത്ത തമിഴാമചെര രംഴെകമുമ്പിന് 
കട ഹപ അരച്ചുകലക്കി എ ുചെത്ത കാച്ചരിയരിച്ചു ആയത 
മെല് തെറ്റി ധിര ശമിക്കും. 

(അമൂതാദി] തൈചം) 

൧൧൮൮... അ മൃതാതിന്ത്രിണിപ്ത്രബ്ബംത്3കസം ൫൭ വ 
വഷാട്രരസതുജ്യാംശെരസെകുഷ്ലാബ്യയഷ്ട് ഭു 

൧൧൯. ശതാഫവാനദാംദൊദിശ്ചദനെനലസാധിതം! 
തെ ലോ സതമ്രമദ്യംഗമധഃകായ സ്ക പ്പയെല് 

ച'ററമുത പുളിയില ചെയവഴുമിനയില ജവററിന്ഗിര 
സമം ഒ 2ടിയെടത്തൊളം തമിഴാമനിര അതില് ചെത്ത 
കൊട്ടം മുത്തങ്ങ ശി ഴങ്ങ എരട്ട്മുധുരം ചതകുപ്പ രാമച്ചം 2 

മി രുഖലാ ചന്ദന ജപ അരച്ചുകലക്കി ച ണു യൊള.ം ഒമാര൧ 
ത്ത കാച്യിയരിച്ചു മെ തപ്പി ക്ക. യിര ശമിക്മംം 

(വധ മബാദി ൫൭൫ല 2) 

൧൨ ഠ- വരണസാരസെച്ചത്ഥയംശതാ ഫവാഘ ഹചന്ദ നൈ?! 
മഞ്ജമിച്ലാപത്മകൊശിരലാകഷാപേചധുയുമരത। 

൧൨൧... കറ്റ തെൈെസ്വാധ തറ 4 ലു സ്ധ്യാധി തൈലംധാസ്പ്യാമ്മെഖാപ്രശ സ്വയ 
തെതത്രധാധ്യമ്ശതുല്യാംശംപക്വംലാതക്രസയേതം॥ 
൭, 

്] ല് ന രമാതളത്തില നിരില് കടു മാതകുപ്പ) മുത്തെങ്ങള ങ്ങ പം മഴ്ചെട്ടിപ്പൊടി പതുദൃകം രാമമധ്യം കൊല൭കു൭ 
ഗന്നാറഗൃം ഴങ്ങ ജഇപ്പ അരുപ്പുകലശധഖെ ടന ചത്ത മാപ്പിയ ്] ദ് ല് രിച്ച മെല്തെ്പുിക്ക. നിര ശമിക്ും മെല് പറഞ്ഞ മരൂനക _ ഠാാകാടിയില് ദ്അരച്ചുകചക്ക] എനന ചെത്ത് കാല്യി തെവ്വി ൭ 

കള; യുമാഠ.-. മെല്വ്വുകാരം ന തന്നെ കാല്പുമ്പൊഠ അതിൽ കാടി 



൨൭ ആ രൊഗ്യകല്ലറൂമെ വോലചികിത്സയാം 

യൊ മൊരൊ വെത്തിട്ടൊ കാചയുകയുമാടം 
(അമുചഷെ.സൊടി തൈല 

൧൨.൨. അമുചെതസജം ബരതുബിച്ചശ്ചിപജെരസൈ। 

ശതാഹഫാ 2ഖേരണസ്ത് ക്കാതുയഷ്ഠതുടിചന്ദധൈഃ॥ 

൧൨.൯൩. ലാക്ഷാലണ്ണുപ തിദവ ന്ദ്വമഞ്ഞി ്ഠാനാഗകെസ രൈ 

സ൩ജജരസയ ഫ്യൂ യ ഫേവക്ഷ്ടൈര്പികഷൈശ്ചസാധി ത 
൧൨.൦... ൭ഒ൭.൭ലാദ്വിഗണമസുധാഡ്യമധകായസ്യയൊജിതം | 

ശൊഫന്നിഫന്തി തത്രത്യഗേജെന്ദ്രമ' ൨ കെസഠ॥ 
തെരിഞ്ഞാംപുളിയില ചെവനാരകത്തില് കയ്യും ലരല ളി 

തമി ഓാമസമൃലം ഇച ഇടിച്ചുപ ഴിഞ്ഞനിരില് ചതകപ്പ നിര് 
മാതളത്തിന്തൊല ജൊനകപ്പുല്ല കുന്തൂല്ക്കം ഏലത്തരി ച 

ന്ദശം കൊലാക്ക ധെമ്പാടത്തൊലി നന്നാറിക്ക ഴങ്ങ ഞ്ച 

ടിപ്പ്യൊടി നാകപ്പൂവ ചെഞ്ചട്യം എരട്ടിമരം കൊട്ടം ജവ 

അരമുകലക്ക! എണ്ണയും എറുനയില് ഇരട്ടി തയിര് പെമകൂവും 

ചെത്തു കാച്ചീയരിച്ച മെയുതെ പിച്ചാ സിംഥം ആനയെധ 
ശിപ്പിക്കുന്നതുചെംലെ നീരിനെ ശമിപ്പിക്കം 

(പുന ന്റചാദി ചൊടി) 

൧൨ 8. പുന ന്നവജടാച്ഛട്്യാപത്ഥ്യാജലദജിരകൈഃ! 

തരത്ധടാഗന ഥികാമുലലി ചചാഗസിസുരദാരുഭ ॥ 

൧൨൯..കൃതശ്ു്റാ3കയൊഷ്ഷ്െ നതൊയെനശവ്യഥുലോരെര। 

അതി മൃദ്ധമപി ക്ഷിപ്രംവി। ഛാരമിവഭാസ്മഃ॥ 

തമിഴാമലെര മാഞ്ചി തിപ്പലി കടുക്ക മുത്തെങ്ങകഖ ഇങ്ങ 

ിരകം ധി ഗാനൊല്ലി കാട്ടതിപ്പുലിചെര കൂളത്തി൯കലര കൊ 

ടചെല ക്കിഴങ്ങ ദെവതാരം ഇപ പൊടിച്ച കാച്ചുചെജ്ചത്തില് 

സെലിച്പിക്ക. ആടി ത്ൃയന്െറ രശ്മി തട്ടുവൊഠം മഞ്ഞ ശമിക്ഷ 

സാതൂപെലെ രോപൊകിയുടെ വിഷയം ശ മിരത്തികകല് പ്യാപി 

കുരുമ്ചൊറം നീര ശമിക്ഷചയും ചെ മൂ 

(ച്യൊഷാദിമൊരു) 

൨൭ പ്പയഷേത്രിജാതകാം ഭൊഭപഞ്ചകൊല നിശാദാമയ 

ജണ്യ3ചയതവശൂനിംബകല ശിചഭ്ടലല്ലിദിഃ! 

൦ ൨.൨൮) - ബുഹതിമുലലില്െക്കുതിന്ത
്രി ണികാമുചെതസൈഃ 

ഡാഡിമത്വഗവരാകഷെലേ പാഠാര മു സുരദൂുമൈഃ। 

൧൨൯... തരരിപചാദീജിരകട്വന്പചാടിച്ടുകധാസ്ലൈ
॥ 



ആത്ത”! 

അഷ്ടമാധ്യേയേഃ ത 

കൈഡയ്യ ശരപുംഖാഗിമയ.ഥമ ന്ധാപുനന്നമെഖഃ॥ 

൧൩.൦ - ദൊണപൂ്്യുജടാംബഷ്ട ഭാര്ജിശൊക്ഷുരലാരിഭിവ 
കഷാമൈശ ശൂ ദ്ധലൊഫ്ൃപത്രംപലമിതായചം॥ 

൧. മന്ധുരസ്വവി ശുദ്ധസ്യപലാനിത്രി ണിചക്ഷിചെല്] 

അയപ്ല്യെമൂന്മയെ പാത്രെജംബിരാണ।ചഷൊഡശ്ധവ 
൧൨.൨... മഥിതസ്യുഡ ാഠാതത്തത ദ്ധ ഭേംഗികാരസം। 

തള്പാദാം ശഞ്ചഗൊദൃതൂംന ഷിച്യതുയപഹനിനല॥ 

൧൩൨൩... സന്താപ്യ ഭയ തെതുകൃതവാബദ്ധമുഖഞ്ചതഷ്| ധൂമാ 
പാതൊചികതെദെഒശസ്ഥാപയെത്തിടിനെഗതെഃ 

൧൩൪. ആദായ മഥിതംതസ്താദാതുരായപ്രയൊജയെല് 1 യ 
ഥാഗ്നിബലമാലൊ ലൃമാത്രാംലഘധിംപ്രകല്ലയെല്॥ 

൧൩.൭... അതിവൃദ്ധം ധ്രുവം ശൊഫമനെനശമയെല്ജിഷക് | 
പാന്ധെചാമയഞ്ചട്ട സ്ാധമുദരംകാമിലാമപ്പി॥ 

൧൨൬൩.. അദദാംസിഗ്രഫണണ് ദൊഷംശ ന്മഞ്ചേധിഷമാഗ്നിതാദ4് 
കുമമാഷ്ടിലെതുനിംലാപിതഥാപ്ര തിതുയിമപി॥ 

ത്രികട്ട ഏലത്തരി എലലങ്ങത്തൊലി! പച്ചില മുത്തെങ്ങ 
ക്കിഗ്രങ്ങ കാട്ടതിപ്പപിചെര കാട്ടു മു മകിന്ലഖെര കൊട്ടചെലീ 
ക്കിഴത്മട തിപ്യചി പരട്ടമഞ്ഞാം മരമൃുത്തത്തൊലി ഞൊോധഖ 
തൊലി ഞാറപചെരുമ്മല്തൊലി പുത്തരി ലുണ്ടവെരുമ്മല്തൊം 
ലി മുവ്യിലലെര ചങ്ങലംപരണ്ട ലെവഖഴതിനചെര ക൭, 

ത്തിന്ചെര കരിമ്പ പുക വെരുമ്മല്തൊഷി തെരിഞ്ഞാംപുളി 
ക്കിഴങ്ങ താകിമാതകൃക്കയുടെ തൊട ത്രിഫല ലന്തക്മഷല് പാട 
ക്കിഴത്ക പെര്മരത്തിന്തൊലി ദെചതാരം നിലംപരണ്ട ജി 
രകഠ കരിമ്ചിരകം ലയമ്പ അയമൊതകം കൊത്തമ്പാലയരി 

_കരുഖെമ്ല്ില കൊഴിഞ്ഞലിന്ലെര മുഞ്ഞവെര മുത്തിക്ച തമി 
 ഭാമലെരതുമ്പപ്പുവു മാഞ്ചി അമ്പഴത്തിന് തൊലി ചെവതെ 
ക്ക'ന് വെര തെരിഞ്ഞില ഇരുവെലി ഇപ മുമ്മുന്നുകറ്ര്ച തൂ 
ദ്ധിലെയ്ത്ു ഇരുദ്പി൯തകിട വലം ഒന്ന ശുദ്ധിചെയയ പുരാണ 
കിട്ട പലാ മുന്ന രം മരുന്നുകളില് ചതക്കെണ്ടത ചതച്ചു മ 
ഡങ്ങിയ മഴ്ന്റാത്രത്തിലിട്ടപതി ഗാറ ൭ ്ിവ൨നാരങ്ങു ലെവതാക്കി 
നു൨൭ഖഅതലട്ട ടിവമ്ം അധികമായി ലെച്ടാതെ ഉണ്ടാക്കി 
യ മൊര ചതി നാറഗാഴിഅതില് ഒഴിച്ചു എട്ടനാഴികഞ്ഞുി 

ണെ 
നിരും ഗരുനാഴി ഗൊമുത്രവും അതില് ചെത്ത ഉമിത്തിയ്യില് 
വച്ച തിളപ്പിച്ചു പാങ്ങി ആറിയാല് പാത്രത്തിംന്൨ വായ കെ ട്ടി പുകയത്ത തൂകി നാലാദിചസം രാചിലെ അതില്നിന്നു 

ന്ന) ₹ 
ി 



൪൪൪൭. തു രൊഗ്ൃയകല്ലദൂമെ ബാലചി കിത്സായാട 

ൌര അരിഭച്ടടത്ത കാലം പലയസ്സു ദെഫപ്രക്ൃതി ഇപകെ. 
ആചൊചിച്ച അഗ്നിബലത്തിന്ന തക്കഖണ്ണംമാത്രയെ നിശ്ച 
യിച്ചു സവി പ്പ'ക്ക.... ദ്ലേററവും പദ്ധിച്ച ഗിര പാഗണ്ഡുരൊഗം 
മലൊൊദരം കാമ് ല അദഃസ്സ ഗ്രഹണി ഗന്മം ചിഷമാഗീി 

ജുലഷ്മ്മം അഷ്ടില തുനി പ്രതിതുഹനി ജവ ശമികംം 

(ഏകാംഗ ശൊഫത്തനന്ന) 

൩.൨... ഏകാംഗശെഫൈവഷാഭൂ ശതഫേപയഫ പത്രയൈെ ഃ | 
തകൃരപിഷ്്ടൈഠിതൊലെചൊശഖനിതസമ നധിതൈട്യ 

എ ചാംഗത്തികന്൯ നിരുന്ടായാല് തമിഴാമവെര ചത 
ക) ത്രിഫല ജവ മൊരിലരച്ചു ഖെണ്ണൂചെ്ത തെക്കുക ഗീ 
ര ശമിക്ഷംം ു 

൧൩൮-. എകനായകമുലംവാപിഷ്ടവാവിജയയാദ്വിതം। 
തക്രെണലിംപെല്സിഞ്ചെദവധോന്യമ്റെനമു ഹമ്മ ഹുഃ॥ 
ഏകനായകത്തിന്ലെരും കട്ടയും മെരില് അരച്ചു തെ 

രക. കാടി കൊണ്ടെ ധാരയിട്ടക ഇവ ചെയ്യാല് ഏകകാഥേ 
ശൊഫഠ ശമി കരം 

(ചൊപ്പെൊടടകൂടിയ നിരിന്നു 

൧൩.൯... ശൊ ഫെസരക്കെക്ഷിരെണജപാമൃല ം സചന്ദനം! 
പ ഷ്വാപിംപെ൯സപാരേന്തിമുലാലാക്ഷ]രി ണൊംത്വലഃ॥ 
വെളുത്ത ചെമ്പരുത്തിലെര ചന്ദനം ഇവ പ്പാലില് അ 

രച്വ തെക്കെ” അല്ലായെങ്കില് തെച്പിലെര നാല്ലാമരത്തിന് 

തൊചി ഇല പാലില് അരച്ച തെ ചൊപ്പ്യൊടുകൂടിയ ശൊ 

ഫാ ശമിക്കും 

ലേ... ഇത്യാഖ്യയാതസ്സു രാസെനശ്ലൊഫ്യാധെശ്ചികിത്സി 

തം।കിമന്വ്യരെതദെ ചാലംതപ്ലു മയേതിമെമതിഃ॥! 

ഇങ്ങിനെ നിരികന്റ ചികിത്സ ചുരുക്കി പലയപ്പെിട്ടു ആ 

ത തന്നെ ധി രുകഠഠ൧൭ മതിയായിരിക്കുമെന്ന ലിലാരിച്ച അ 

ധികമായി വിസുരിക്കന്നില്ലം 
ഇതി വാശോസൊച നാമകരാമാനന്ദ നാഥ ി 

ണ്ഡിതപാരശധഖെന്ദ്രകൃതാ ചാരൊഗ്യക 
ലുദൂമെ ബലഘചികിത്സായാ മഷ്ടമ 

സൂബ്കൊ. നാമാഷ്ടറൊദ്ധ്യായ 

ദ്രഷ്ടാ 



റ ളി എ 

൨ ആരൊഗ്യകലദൂഖമെ ബാചചി കിത്സായാഠ 

യവ മാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭ 
ടം 

ത്ത് ടം ന്ന 

പിസഡ്പ്യനിദാനം 

൧ പുഥശൊഷൈസ്രരയൊദ്പന്ദൈര് സ്പയഫ്റ്ക സ്പിഭിശ്ച 
 കെതഃ। രക്തെടനചൊഖിഷെണെചൊലിസപ്പ്പൊന 

പധാസ്കൂഴ॥ ക 
വാതംകൊണ്ടും പിത്തംകൊണ്ടും കഫംകൊണന്ടെം ചാതപ്പത്തു 

കൊണ്ടും വാതക ഫങ്ങറാകൊന്ടെം കഫപ്പി ത്തങ്ങറാഭകൌ 

ണ്ടാ ചാതപിത്തകഫങ്ങഠാകൊണ്ടും രക്താദാഷകൊണ്ടും ലി 
ഷംകൊണ്ടു3 തു ണ്ടാകയാല്൯ വിസപ്പം സ്വെതുപ്രകാരധാകുന്നു -- 

ഇതുതന്നെ ബാല യമാക്കാകില് കരവ്വുരശെന്ന പെര് പറയും. 
പ സവ്വെദുമൂര്ദ്ധ്യാദാഫമഃ പ്രാ ല്ലൂപരൊമലി ഗനെത്രതയ 

ശൊൌഫ്വാ തൂംഷി ചാമീഷു രൂപ ംസാധാരണംഭചെല്॥ 

എല്പാചിസപ്പുത്മാഠക്കും തലചുട പയ കടന്റില്പ്പ ഴപ്പഷി 
ര പകൃകങ്ങാം ജപ ഒക്കയും തുല്യയമാകുന്നുട 

൨൨. ചാതജൊത്രഖി ബമ്ലസ്മൂചാതജചരസമധ്യഥഃ। 
സ്യാച്ചസ്റൂരണധഗി സ്ടൊദഒഭദായാമസമ ശ്വിതഃ। 

വാതം കൊഒടടന്ദൊകുന്ന പിസദ്യൃത്തിന്ന ലാതജ്വരത്തിന്െറ 

_ ഉപദ്ചധങ്ങറാപൊലെയുളള ഉ.പദ്രധങ്ങളും വിശെഷിച്ചു ഡി 
 ഭൂംഷ്ഷെടത്ത ഉ.൪മ്പ അരിക്കുന്നതുപൊചെ തൊന്നേകയും ഉള്ളി 

മ കുത്തിനൊകയും വിര നന ചഷിചെടത്ത വിമലും ചലിച്ചി ലും 

ഉ നൊോകയും മെയ്യും... 

ര... പിത്തജഃചിത്തചൊ ചൊത്ഥേജവരലിംഥെംതിചെഗഖാ 
൯ കഫജസ്ത്ി ൭. കന്ഡുമാ൯കഫജ.രസമല്യഥഃ॥ 

പിത്തംകൊന്ടുണ്ടാകുന്ന പിസച്പൃത്തിന്ന പിത്തല്വരത്തി 
ന്െറ ഉപദപങ്ങാചൊലെയു പ ഉപയവങ്ങാ മുണ്ടാകും നി 

ര ഖെഗത്തില് ല്യാപിക്കയും പുളകങ്ങാം ചെഗത്തില് നിറക 
യ ഉ.ടൈ പഴക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെം. കഫം കൊണ്ടു 
ണ്ടാകുന്ന ലിസപ്പത്തിന്ന ക ഫജപരത്തിനെറ ഉപട്ടവങ്ം 

പൊലെയു 2 ഉ.പദ്രധങ്ങളും യിരുന്ന സ്ത്രി ശ്ധതയും ചൊറിച്ചു 
ലൂ ഉ.ണ്ടാകുഠം ) 

൫-- നിര്ച്ചത്തൊ ലതേച്ചിത്താല്ലാംജാര പൃദ്യതിസാരവാന്!। 



൧൨൪൫.., ആരൊഗ്യകല്ല്ലുമെ ബോലചികിത്സായാം 

തറ്റ്ാമൂര്ച്യാഗ്നിസാദാസ്ഥി ഭെദാരുചിസം ന്വിത് 
2] ു ടു 

൬... തമകഭ്രമയുക്ഷശ്ചദ। പൂഴേഗാരൈരിലാഖിലം] 
൭ ി ര് പ് ു് $ 

അ കിലും പപുകയ്യാദ്യ്യടംഗംലിസച്പതി 

൭... കമെതി നിലംരക്ഷവാരീത്തദാശുചപൃയ്യതെ। 
റ്റാ ടമ്മമ്മാനുധാല് ചശിഷഘ്രുംമമ്മാണിസംശ്രയന് ॥ 

൮ു-- വി ദ്ാസുഖഞ്ചറൃത്വാഥേലി തന്വഞ്മയ നാദിഷു। 
അരതിംസകലെഷ്വടന്തെ ധി ംജത്തം ലിദധാതിച്ു 

വാത പിത്തകങ്ങഠാകൊണ്ടുണ്ടാകുന പിസ്ലുത്തിന്ന പനി 
ള് ക 

ഴ് ര്ദാ ( മാ കരദ്ദി അതിസാരം തണ്ടിര്ദ ഫാ മൂര്ച്ച, അഗ്നിമാന്ദ്യം എപ്പ 

പൊളിച്ചുല് രുലിയില്പായ്ക്ക ഏക്കെ തലതിരി ചൂല് ജാലിച്ചു 

തി െല്കൊണ്ടെ ശരിരത്തികല് എറ ഞ്ഞംപുണ്ടാകുന്നതുചൊ 

ലെയു നിറല് ധിസപ്പുമുടര പ്രദെശത്തിന്ന കറപ്പ] ചുച 
പ്പാ പുകൂകങ്ങ്റാ വെഗത്തില് നറയുക  ചെഗെഠധമമ്മസ്ഥ 

ലങ്ങമിലെത്തുക മമ്മസ്ഥചങ്ങളി ല് എത്തിയാല് ഉറക്കും സുഖം: 

താവ രട്ടമില്പായ്ക്ക കിടപ്പുമുതലായ പ്രവൃത്തികളില് ഒ ന൯കൌ 

ഒനും മയസ്സിന്ന ക്ൃതാത്ഥതയല്ലായ്ക്കു ഒടുക്കം ബൊധകക്കെട കാ 
ഞ്ജ വ ലക്ഷണമാകുന്നുും ഴ് ..: ലി 

൯. പവ ഗനന്റെഷ്യണാരുദ്ധൊഭ ത്വാതംബഫ്ര ധകേഫഃ। 
ടൂ ഷ്യൊടു ഒഷ്ടനസേഷ്യസ്തായുമാഴുസസിരേരമര॥ 

൧൭... സ്ഥൂഖാണുഥിഷയവൃത്താതിഖരാ൯ഥാനഥിശിതസൂത] 

രക്തമാംസ്മീവ്രരജഃകാസ ശധാസാത് [സാരി ഖഭിഃ 

൧. തവ്രജവരെണലചൊപ്െതാന് ലൈസ്വയ്യെ ണഭ്മെണ 

ച അഗ്നി സാദാംഗഭംഗാഭ്യംമൂര്്്യായാചസമനപിതാന്[ 

ചായുകൊപിച്ചു ദുഷ്ടമായ കഫത്ത.ല് തടുക്കപ്പെടടകനിമി 

ത്തം തനന്െറഗതി മുടക്ഷചയാല്൯ ആ കഫത്തെ പല ബണ്ഡങ്ങ 

കാക്കി സ്ത്രായു മാംസം ഞരമ്പുക0ം ഇവകെ. ശ്രമെണ ദുഷി 

ച്ച പലുതായിട്ടൊ ചെവതായിട്ടെ വി കൃത്തിലൊ വട്ടത്തിലൊ. 

കാണപ്പെടുന്ന ആകൃതിയൊട്ടേകൂടി കഠി നങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുഴ 

കെ. അതാതുടിക്കില് ഉണ്ടാക്കും-- ആ മുഴകഥാക്ക അധികമമയ 

ഒവദധയ്യം ഉണ്ടാകും കുര ഫ്ക്കം അത്രീസാരം എഷഖിട്ടം ക 

ിധമായ പന ഒചുടപ്പ തലതരിച്ചല് അശ്ഗിമാന്ദ്യട ശിര 

ത്തിജ.ല് അതാതുദിക്കില് നുരങ്ങി നാക ബൊധക്കെട ഇല 

വയൊട്ടകൂടിയിരിക്കയും ചെയ്യം. ഇങ്ങിനെ ലാതേകഫങ്ങാകൊ 

ണ്ടുണ്ടാകന്ന പിസപ്പത്തിന്െറ ല കഷ ണെമെന്നറിക- 

൧൨... കഷ്യാല്പിത്തയുതറ്റെു ഷ്യജ സും ഭാതി നിദ്താഃ। 

ച് 



ധവമാദ്ധ്യായ£ റ് ൧൨൭ 

തന്ദ്രാ ശി രൊരുഗംഗപചേസാദാഗ്നിസദന മോന് 

_ ൭൩... പ്രലാപാരുച് വിക്ഷെപമൂര്പ്യ്യാഗഥഗുരുതാസുഥാ। 

ല് സ്രൊതൊലെപഞ്ചനിവ്ൃത്ത്യപിതലൊഘിതപാണ്ഡരാന് 

ര... സ്സ്നൊടാംശ്വശൊഫസംയു ക്കാന് ധിതന്വന്മലിധാഡഥു 
ത്ര൯ന്) ഗംളിരപാകാന് പ്രാജ്യൊ ്ലുക്ലെദാദ്ധ്യാംശ്ചി രപാകിണഃ॥ 

൭൭. ആ ലധഞ്മവലഗന്ധാംശ്ചചിസപ്പതിശനൈഗ്ശുകൈഴു. 
സവ്൮ ജൊലക്ഷണൈസ്സുപ്ലൈസ്സമ്മി ശ്രഇഫദ.്യതെെ 

കഫപ്പിത്തങ്ങാം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലാിസപ്പത്തിന്ന പനി 
സുംദനം അധികമായ ഉ.റഠൊ എപ്ലാഖ്രവൃത്മികളിലും മടി ത 

 ല-വദനതമകച അഗ്നിമാന്ദ്യം തലതരിച്ചുല് ച്ചെലാക്ക ത 
രുചി ഞെട്ടി ംത്തറിച്പ ്ലൊധക്കെട ശരിരത്തിന്ന റച് 0൦ 

 ടഒ്വാരങ്ങകില്കഫസബേനസ്ധാ മഞ്ഞ ചുമല്പ്യ) ചെജവ്വ) ഇല 
ി ി 
 മൂന്നുംകൂടിയ നി റത്തിലു ൭. പുക്കങ്ങാം അധികമായനിര പുക. 
കങ്ങറാക്ക മാദ്ദചമില്ലായ്ക്കു ഉ ക്കിലു് ധാതുക്കകില്നിന്ന പഴ 
പ്പിന്െറ ത്മുരഠാഭളഠ. മാംസംനുചയുഷ. അധികമാഷ ഥൂ പഴ്ുപ്പൂി 

_ ന്ന താമസം ശവത്തിന്െറ ഗന്ധംപെലൈഴു ക 'ഗസ്ധം ജാ 

_ പരയാക്കെ ഉണ്ടാകയും ലെയ്യം. . വാതപിത്തകഫങ്ങഠാഭകാണ്ടെ 
ഉണ്ടാകുന്ന പിസപ്പുത്ത)ന്ന മൊല്ലറഞ്ഞത ലംഷണങക്ങാ സമ്മി 

ശ്രങ്ങക്കായിരിക്കുംം 
൧5... പ്രായൊനുയാതി പി ത്തൊ ത്ഥംരക്കദൊഷസമുൃത്മപ 
ലിംഗൈ വ്രാഥുദിതൈരെഖജ്യാതല്യൊലിഷസംഭലഃ॥ 

3) --- ഉവക്രമവിശെഷെണശമനംയത്തയൊരിഫ്ു 

സ്യദദതൊടെദഥി ഒരെ ധാ൭ മാഷഭെദാന്നചെഷ്യതെ॥ 
4 രക്ത ദൊഷംകൊന്ടുണ്ടാകു ന ലിസപ്പത്തിന്ന പിത്രചിസ 
 .പ്ൃത്തിംന്റ ല ഷേണങ്ങറാ മിക്കതും ഉണ്ടാകും. വിഷംകൊണ്ടു 

ണ്ടാകുന്ന വിസര്പ്പുത്തിന്ന വിഷം നിമിത്തമുയിട്ട യാചതാരു 
ദൊഷം കൊച്ചിച്ചുവൊ അതിന്െറ ലക്ഷണങഞ്ങാം കാഞ്ചേയയം 
ച്വെയ്യം- രക്മവി സര്പ്പുത്തന്നും ലിഷംകൊമ്ടുണ്ടാകുന്റ വിസ 
ര്പ്പത്തിന്നും ലികിത്സയ്യ്യു മെദമുന്ദാകയാല് അതുകളെ വെറെ 
ആക്ക] പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 

൧൮. ഇത്യസെഠാവധാതത്രലാതജസ്സ്പയച്ചോി ശൊഷ്യടി] 
പയഡ്സാഭാവചൈചിത്ര്യാദ!ഭ ന്നൊദ്ശ്യതെഷ്ടധും॥ 

മം 

ഇങ്ങിനെ വ സര്പ്പം വലിഷഘയവഖകഷ്കാചകില് ഒ സ്പത പുകാരുംത 
ലൂ യ് 

ന്നെ ഏമാിലുംഅതുദളില്ചച്ച വാതലിസര്ഡ്പ]ം കു ട്ടികഠാക്ക തു, 
ടാ (റി, ഃ യു! ണ്ടാകുഴമ്പാഠാ വയസ്സ സ റയ്യം സലഭാലത്ത:൭ന്െറയൂും മെദ്ം 



൧.൬ ആരൊഗ്യകല്ല്ടുമെ ബാലചികിത്സായാടം 

കാണ്ടെ എ ടപ്രകാരത്തില് കാണവ്പെടടന്നും 
൧൯. തിലകെധാന്യകൾഖലാഭകചി ശാപപിലസുഥാ। 

ന കടക്കാരകൊനിലജതിതസ്തയലേയാസ്ത്തതാ। 
രിലകലിസര്പ്പം ധാന്യക ച്ചി സര്പ്പും ഖല ചുസര്പ്പം കപി 

ശഖിസര്പ്പും കപ്പിലവി സര്പ്പം രെണുകാ ലിസര്പ്പം ക്ഷാരകു 
പിസര്പ്പം നല വിസര്പ്പും എന്നി ച അതിന്െറ ചെരുകലാക 
ന- മലയാളത്തില് ചിലെടത്ത ഇതിസ ഠാക്കരവ്യന് ൧&െ 
അക്കരവ്വ്വന് മുതി രക്കരപ്പന് ചെങ്കാക്കരമ്റയന് കി രാലിക്കരപ്പു 
ന് പൊടിക്കരപ്വുന് ചെണ്ണിക്കാപ്പ] ൪ കരികരപ്പന് ഇങ്ങിശെ 
വെര പറയുന്നു. ലം ം 

൭.൭. ജെഞയഷ്െ ഡേശ ധാഭി ന്നഃപിത്തജൊമീതദാഫവ 
യാഃ। മാഷകകൊമരി കൊലകൃമി ക ദം ബേരഃ। 

൨.൧. ചിഞ്ചാപാകശ്ചലല്ലിചം ലാഘിതശ്ചപ്രവ ഉ കഴ 
ശരാലകൊരസാഉശ്ചജടിലഃകണ്ടക തഥാ 

൨൨... ലി വുമാലാലച ന്മികളഷേരംശ്ചതികഥ്യതതൊി 
ശബ്ദാക്കൊഡശവഷി കെഷ്ട്രിമെ ഷ്ടൂപ്പൈടപുരസ്സുരൈഃ! 

 പിത്തജമായ ധിസര്പ്പിം ബാല ദ്മാക്മാകില് പതിനാ പ്രകാ 
രമാകുന്നു- മഷകചിസര്പ്പം മരിചല സര്പ്പം കൊലപചിസര്പ്പം 
കൃമിഘ്യകലിസര്ച്ചം ൭.9 ൦ബരവിസര്വ്പം ചിഞ്ചാലാകലിസര്വ്പുമ 
പല്ലിധിസര്പ്പം ഷൊഷിതചിസര്ച്പം ഡ്രപാകേകവിസര്പ്പം ശ 
രാവകധിസര്പവ്റും രസാള.വി സര്പ്പം ജടില പിസര്പ്പും കണ്ടകി 
ലിസര്പ്പും ലിദുമാലാലിസര്പ്പം ലഡ്കലിസര്പ്പും ഉഷേരലി 
സര്പ്പം ഇവ ഒക്കയും അതിന്വെല പെരാകന്നു. മലയാളിക ഉഗഴ്ല 
ന്നി൯മണിക്കരപ്പുന് മുക. കുമണി ക്കരെദ്പയന് ലന്തക്കുരുധരെദ്്യന് 
വി ഗാലരിക്കരഖ്പൂന് അത്യ്വക്കാക്കരപ്പുല് പുള്കിംകരുക്കരപ്പുള് - 
വ മ്ളികരെവ്വന് ചെങ്കരിന് പവ ഴകരെപ്പന് തച്ഛികക്ഷ് 
൯ മാഠധുക്കരച്ചു൯ ച ടക്കര്പുന് മുഠാക്കരപ്പുന് പള്ളിക്കര 
പ്ുന് പൊരേമക്രെറ്റുന് എലിക്കരപ്പ൯ എനാ ചെര്ചറയുന്നും 

൨.൩. --- ഐക വിഠധത് ധാര തൂചഫജസൂസ്യചാപ്യ്യമ്!। ൭. 

സമജേ്തോ ശബ്ദുായവൊഭ്ൊണൊചത്സകൊചി ചപത്മക! 
൨൪... പിസാം ൭.രശ്ചസൊപപാനാഃകൂമ്മൊഥരിതകസുഥാ] 

ഫലകർപടല ശര ഗോഗൊഖയഭരാമെകേകസ്ഥാി 
൨൭... ല്ബുദ്യു ശപാദശ്മലറ്ദ്രക ൭ കപ്പിത്ഥക?) 

റം രാടൊചാരിഗാഭ:ബമസ്മംലാശുകജ്ത്യപിു 
കഫവിസര്പ്പം ബാലന്മാധ്മാകിര൯ ജരപമ്തൊഴു പ്രകാ 

ക്കി 



ച മാട്ധ്യായ$ ൧൨.6) 

 കാകന്നു.. യവലി സര്വ്വം ദ്ദൊനഖിസര്പ്പും ചത്സകലിസര്റ്യ।ം 

പരമ്മകലിസര്പ്പും യിസാംകരധിസര്പ്പും സൊപ്പാനലിസ 

_ പ്പം കൃത്മചിസര്പ്പം ഫരിതടവിസര്വ്വം ഫലകലിസര്പ്പം പ 
ടല ചിസര്പ്പും ശശി ചീസര്പ്പും ഭഗാപ്പുരവിസര്പ്ം മൊദകല! 
സര്വ്വം ഉല് ബുദചിസര്ച്പും ശശപാദഖലിസര്പ്പം ചന്ദ്രകവീസ 
ര്പ്പം ശപിത്ഥക വി സര്പ്പം കി രാടചിസര്പ്പും വാരിഗദധിസര് 

പം മസ്മലചി സര്പ്പം അശ്ശൂമധിസര്പ്പം ഇപ്പ ഖഒഗയെം അത] 

ന്െറ പെരാകുനാ-- മലയാകികഠാ മു ഡെല്ക്കരവ്പന് തുമ്പപ്പൂ ൭൭ 
രപ്പിന് കുടകവ്പൂലേരിക്കരപ്പന് കല്ത്താമരക്കെ പ] ൪ ചമ യക്കൊടി 
ക്കരപ്പുന് ഏണിക്കരപ്വന് ആമക്കരപ്പന് കവകക്കരപ്പന് കേല 
കശരെദ്പുന് അടക്കരപ്പന് കൊട്ടുടിക്കാപ്പിന് മാടക്കാല് രെ 

 പ്ൂല് ചികിടക്കരെപ്പന് പൊലദരെപ്പൂന് മൊയിലമിക്കരപ്പന് 
6 & പിലിക്കരപ്പന് റപചഴക്കരപ്പ൯ പഠടക്കരപ്പുന് ഗിക്രദ്റ്ന് 

[ടു നി തൈര്നിക്ടരധ്യൂന് കല് രെവ്യന് ഇങ്ങിനെ പെര് പറയുന്നു: 
൨൯. ജായതി വിസര്പ്പാഖ്യ ഘു കഷ്ടി ചഫിമാരുതാല് 

പി ത്തയയക്ഷാന് ധുരാമ പ്പാക്ത'കഫമാരുതജ സൂഥാ ൮ 
൨൭. ഭവ൯ഗനഥി വിസര്പ്പാഖു)ഭചിത്തറ്റെുമക്്ലാല് ഭഖെമ 

ച] ച]ിസകദ്മഖിസര്പ്പാപ്യസ്സന്നി പചാതാത്തഥാശ 121 

_ ൭.൮. രക്തമഷ്ഠവിചരക്കതെന ശ ല്യക ശ്വവിഷെ ഭവ 

മാത്യെചമെകപഞ്ചൊാ ശി സര്ചപ്പംസ്സമുദിരിതാഭ! 
ചാതപിത്തങ്ങാകൊണ്ടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിസര്പ്പം ബാലന്മാ 

രായാലും ഏക്ര കാരംതന്നെ ആകുന്നു. ആയതിന്ന ചെര 
അഗ്നി ചപിസര്വ്പമെന്നാകുന്നു - മലയാകളികഠ തിക്കരപ്വന് എന്ന 
ചെര്വറഴുന്നു... ആയത ല ഷണത്തൊട്ടതുടെ ഇധിടെ ആദി 

യില് പറയപ്പെട്ട രിക്കുന്നു- ലാതകഫത്ങളെ ക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
വിസര്പ്പവും മെല്ലറഞ്ഞ ലക്ദാനെപ്രകാരം ഹുകവിധം തന്നെ... 
ആയതിന്ന ഗന.ഥി വിസര്പ്പു മന്ന പെരാകുന്നു.- മലയാളികാം 

മുഴക്കരവ്വഗെന്ന പെര്പാറയുന്നു_ പിത്തചഫത്ങകെ ക്കൊണ്ടു 
ണ്ടാകുന്ന വിസ് വ്വലും മെല്പ്പറഞ്ഞ ലക്ഷനെപ്രകാരം ഏച 
ലിധംതന്നെ.. തൃയതിന്ന കാമധിസര്പ്പമെന്ന ചെരാകു നാ. 
മലയാകികഠ ചെക്രെമ്യുന് എന്ന ചെര്ചറയുന്നു.. വാതചിത്ത 
ക്ഫങ്ങഴാ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലിസര്വ്പുവും സമ്മിശ്രല ഷേണമം 
യ] ഏങ്കവിധമായിരിക്കം- ആയതിന്ന രശ നിലിസര്പ്പമെന്ന 
പെരാകുന്നു- മലയാളിക ഇടി പാഠാക്കരധ്പുനെന്നും ചെര്പ 
റയുന്നു . രക്ഷ ദൊഷചൊണ്ടുന്ദാകന്ന ച)൩൪പ്പ്വും മിക 



ക് 

൨൮)  ആരാഗ്യകല്ലദ്ലൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

പിത്തചിസര്പ്പലക്ഷണങ്ങമ്ലെട്ടകൂടെഎകധിധമായിരിക്കും ആ 

ഡരിന്ന രക്ഷ്ടെവിലിസര്പ്പ മന പെരാകുനാ- മലയാമിക 
90 ചൊരക്കരപ്പു നെന്ന ചെര്പറയുന്നു വിഷംകൊന്ടൊന്ടാകു 
ന്ന വ] സര്വ്വവും ഏകചിധംതന്നെ.. ആയതിന്ന ശല്യകലിസ 
ര്പ്പുമെന്ന പെരാകുന്നു.- മലയാലികഠാ ചില്ലിക്കരപ്പഗെന്ന ചെ 
രപറയുന്നു- ഇങ്ങിെ ചിസര്പ്പം ബഖാലയാക്. അമ്പത്തൊന്നു 
പ്രകാരത്തില് ഉണ്ടാകും. ആയതിനെ മെയ്യും കരപ്പൂനെന്നു 
ലാക്ഷകൊണ്ടെ മലയാമികഠം വ്യവ ഥരി കന്നും 

൨ ൯... അതെ്രെകദൊഷജാസ്സാദ്ധ്യാദവന്ദിജാശ്ചാനുപദചാഃ। 
യാച്ച്യൊരക്ഷൊത്മവെസോദ്ലയസ്സന്നി പാത സമുത്ഭപ॥ 

൯൩൦. സവ്വെഭിഘാതസം ഭൂതായഥാദൊഷംലിഷൊത്തേവഃ॥' 
സാഭ്യയഭചെദസാദ്ധ്യൊലായാപ്യൊഖാപഥ്യസെഖ നാല് 
രം വിസര്പ്പങ്ങളില് ച ചൂരാരൊദൊഷങ്ങാംകൊണ്ട ഉണ്ടാകു 

ന്നലപ സാദ്ധ്യങ്ങളാകുന്നു-- രം രണ്ടു ദൊഷങ്ങറാ കൊണ്ടുണ്ടാകു 
ന്നവ ഒ49യും അതാതിന്ന പറഞ്ഞ ചികിത്സചഠാക്ക ലിരൊ 
ധികള്യായ ഒ,പദുവങ്ങക്ലൊട്ടമയുടാതെ ഇരുന്നാല് സാദ്ധ്ങ്ങഥാത 
ഒന്നെ-- മെല്പറത്ഞവ്രകാരം ൭പദ്രഖങ്ങ മ ണ്ടായാല് അസാദധ്യ 
ങ്ങളാകുന്നു-- രക്കഷദൊഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിസര്പ്പം ഓഷധ 
ടുത്തു ശിലിച്ചി ന്നാല് അധി മായി ഉ പപദൃവിക്കാതെയും വി 

ടപൊകാത്തെയും ജരിക്കം ത്ൂരദൊഷജമായ ലിസര്പ്പം അസാ 
ഒ്മാകുന്നു. അടി പാഴ് ലു യ്ലായതുകൊണ്ട ൧൭വ തറട്ട്യ 

വ്വദെശത്തിങ്കള് ഉണ്ടായാല് ്റ്പ്പാവിസര്പ്പവും അസാദ്ധ്യമാ 
കുന്ന... വിഷംകൊഴട്ടെണ്ടാകുന്ന വിസര്പ്പും ദൊഷാനുസാരെ 
ണ സാദ്ധ്യമായിട്ടും തസോദധ്യമായിട്ടും യാപ്പ്യമായിട്ടൂമിരിക്കംം 

൩.൧. ശിണ്ണ സ്ധായയസിരാമാംസാസുഥ്മാമമ്മാനുസാരിണഃ। 
പ്ര ക്ലിന്നാശ്ശൂചഗന്ധാശ്വനൈചസാദ്ധ്യാസ്യുരൌഷമധൈ?॥ 

സ്പായുമാംസം൦ം ഞരമ്പ ഇവകഠാ ൯൨ ദിപ്പ്യൊകിലും മമ്മു 
ത്തിന്നടത്തേ പ്രദെശത്ത ഉണ്ടാകിലൂര ആന്തരധാതുക്കകില് പഴു 
പു കടക്കിലും ശവത്തിന്െറ ഗഡം പുറപ്പെടുകിലും പിസ 
മപ്പുങ്ങളൊക്കയും അസാദ്ധ്യങ്ങ മാകുന്നു 

൩.൨. അഥ: ഉന്തലി ഗാഹിച്ഷികിത്സിതം। ക. ര രമണ ക്ഷ്യത 4 ൭ ം 

തെഷാമനുക്തലിംഗാ നാ യഥശെഖയഥാഗമം॥ 
മെല്ച്ചറത്തത ധി സര്പ്പങ്ങളി ലക്ഷണം പറയാതെ ൭മ്ൃതു 

കളുടെ ലക്ഷണങ്ങ ൦ അതാത ന്െറ ചികിത്സുയും അനന്തരാ 
ഭ്ധ്യായങ്ങ. രം വറയപ്പെടുചയുഠ ചെയ്യം 



ദശമധ്യോയഃ ൪൪.൯ 

ഇതി വാഗശസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിത പ്പാ 
 ഭശപെന്ദ്രകൃതാചരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചചികിത്സായം നല 
മസുബകൊഗനാമനലമൊദ്ധ്യായ $ 

ണെ വാ ന യില് 

ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലപ്ികിത്സായാം 
ശര, ി ഒശമാധ്ധ്യായ പ്രാരാഭഃ 

പി യല... 

എഠാരെപ്പതന്റ ലക്ഷണം 

൧.. ത് ലപ്രമാഭെണവ്വി്റ്യൊടൈ രാചിതൊ നിലലൊഷഫി 

തൈഃ! ലമ്ചൊബന്ധാക്ഷി ലെരിത്യശി രഃപവ്യാസ്ഥി 
ശ്രലകല് 0 

൨- ശൊഫൊനാതൃയന്നതസൂത്രതീയ്രരുകതി ലകൊമതട്യ 
അംശഗെപുത്ത്രതതാ സെയസ്യ്യാദ്ദെ ഫകൃസ്പൃഛ് ച വാ. 

കു ലി തുര ന്മണ। പ്രമാണങ്ങളായി കറദ്ദപ്യൊഥുപപ്പപൊ ന റകാ 
യി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചുകകങ്ങകൊ$ം മലബന്ധം കണ്ചുവ 
പ്പ തലയിലും സന്ധിക്ള'ലും വെന ഇവയൊട്ടേംകൂടി ആ 
താത അംഗങ്ങളിലൊ ശരിരത്തി കല് എ പ്പാടറുമൊ ചതുര 

 പൊക്കത്തൊട്ടകൂടാകത ഉണ്ടാകുന്നത എഠാക്കരപ്പനെ ന്നറികം 
 ഏഴഠാക്കരപ്പന്െറചികിത്സാ 

൩൨... പിഷ്ടശോപാത്മേജാമൂലംപണ്ണുവതയസൂവചൊപ്പി ലാ] 
ക്ഷിരെണനാളികെരസ്യലി ംപെടത്രമുഹുമ്മുഫഃ॥ 

നന്നാറിക്കിഴങ്ങൊ വെമ്പാടത്തൊലിയൊ തെങ്ങാപ്പാലില് 
അരപ്വ കൂടമ്മുടെ തെക്കുക. ദ്രീഠാക്കരവ്പയന് ശമിക്കംം 

ര..... മഞ്ജു |ക്ലാഗൊപികാമുസ്മാഭപിഷ്ട ാലാദധിമസ്മനാി 
ലെചഃകുയ്യൊത്രതെഴെനവതിലകസ്ൃത്വചൊചി വാ 

മഞ്ചെട്ടിപ്പ്യൊടി നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ മുത്തെങ്ങക്കി ഴങ്ങ ഇവ 
തയിര്ഖെജ്ളത്തില് അരച്ചു തെക്കും. മയിലെക്കി ന്െറ തൊലി 
തയിര്ധെജ്ളത്തിയ അരച്ചു തെക്കുക. എാക്കരവ്വുന് ശിം 

(മുസ്മാദികഷായം) 
നി ൭... മുസ്ാന ംബപടൊചാതി ബലാദാരു നി ശാദ്വഖയൈഃ। 

കപാഥഞ്ചപായയെസ്സിദ്ധംകടുകാചുണ്ുമിശ്രിതം॥ 
മുത്തെങ്ങക്കിഗങ്ങ ഖെറ്പിന്തൊലി പ്ടൊലം ഉരരകത്തി 

നിം 



൧൨.൭ ആരെഃഗ്യകല്പറൂരമ ബാലചിച്ചിത്സായാം 

ന്൭ഖര ദെൈവതാരം പരട്ടമഞ്ഞ0ം മരമുഞ്ഞരത്താചി ഇവ 
കൊന്ടെ കഷായം വെപ്പു കടുകരൊഫണി മെപ്പപൊടി ലചെത്ത 
സെഖ] പ്പിക്കു. ദ്രഠാക്കരദ്യൂന് ശമിക്കും 

(ശാരിബാടി കഷായം) 
ന... അഥയാശാരിബ്ചൊശിരപുനന്നവയലാഷേഴെക 

ദരാക്ഷാഭയായു തൈസ്സ്റിദ്ധംബലി നംലാഖിരെചംയല്॥ 

നന്നാവിക്ക'ഴങ്ങ രാമച്യം തഠിഴാമവെര കൊടിത്തുച ചെ. 
ര മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം കട്ടക്മ ജുപകൊന്ന കഷായംവച്ച കട്ടക് 
രൊഫണി മെപ്പ്യൊടി ചെത്തു സെധിപ്പ്പിക്ക-- രൊഗിക്ക ബലമു 
ണ്ടെങ്കില് ലയവി ചക്ര യു മാം: 

൭... ക്ഷ് ഭരണ്ലമെരണ്ഡംധാരൊഴ്ക്നെനപ്രശ സ്ൃതെ] 
പയസനോളികെരസ്യചുണ്ണുഃകംഭൊരദലൊപ്പിചാ॥ 

അപ്റ്ൊറാ കരന്ന പാലില് ആവണക്കെനു വെത്ത കൊട്ട ൪ 
ക. അല്ലായെങ്കില് ത്രികൊല്ലക്കൊന്ന ചൊടി വു തെഞ്ങാവ്വുാ 
ലില് കൊട്ടക്ഷക-- വയറി ക്കം 

(അചിപത്തി പൊടി) 
വ... കൃമി ഷ്ലോമലകാംഭൊദത്രിജാതകകട്ടരുയൈഃി 

കും ഭംസമാംശേസേഞ്ുട്ടു യമധു നാസമശക്കര॥ 
൯... ദദ്യാദവ മാത്രയലേഫച്യാബലംയത്തെ ചാല യന് 

ര്ധലിപത്തിരയംയൊഥൊബാലെഷപപ്യന വാരിത$ു 
ചിഴാലരി നെല്ലിക്ക മുത്തെങ്ങള്ഖ്ഴങ്ങ ഏപത്തരി എല 

പങ്ങത്തൊലി പപ്ചില ത്രികട്ട ജവ സമം ഓാക്കൂടിയെട 
ത്തൊമം ത്രികൊല്ക്കൊന്ന ഇങ്ങുനെ കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച ആ പൊ 
ടി പഞ്ചസാര സമഭൈത്ത തെനിൽ ചാലിച്ചു സെധിച്പ്ിക്ക.-- 

മാത്ര തധികമായ ചൊകരുത. 
(ധനീകാദി കഷായം) 

മ സമ്യഗ്വി രെകെസമ്ജാതെധനികപപപ്റുടാം ബുദൈഃ। 

ദാവ്യിപിക്ംഗമന്ത്മി ഷ്യാദാരുഭി] ്ശുൂതഞ്ജുചം 

൧൧-- പായ൭ഒ യ ന്മുസമ്മിശ്രഥഗലുപെതമെലധാ] 

ലിരെകറ്ൃ തദൊഷ സ്യശാമമ്യെംദചംക്ഷണംദസൈയ്] 
വന്ധറ വല്പചണ്ണം ഇകകിയാല് കൊത്തമ്പാലയരി പര്പ്പടം 

മുരത്തെങ്ങകെ ഗ്മ മരമൃത്തെത്തൊലി ചി ഗൃലരി മഞ്ചെട്ടിറെ ₹ 

ഭ) ദെഖതാരം ജചകൊണ്ടെ ക്ഷായംഖച്ചു തെനൊ ഗുലലുപൊ 

ഭമദ്വ്യൊടിചെത്ത സെധിവ്ധ്യിക്ക-. എന്നാൻ കാക്കരപ്്യന് ഉട 
൭ ശമക്ഷം. 
ക 
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രഞ്ജി ലോദി] കഷായ) , 

൧൨... ഞ്ജിഷ്ഠാതി ലകൊ ശിരരലിയല്ലീസുരറുമൈ!) 
ക് 

മുസ്മാപര്പ്പടദാവ്വത്വശ്രരയേമാണാമഫടഷമെധലു ' 
൭൨. നക്തമാലപ്ച ടൊലാഡ്ഷ്സഡ്സി്ധധേമേധുമിശ്ര!തമു 

പായയെട്വാരിയു ഞു ിതതെവ്വാല ഷു മധുസ്റ്റഫിം 
മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി മയിലെള്ളിന്താലി രാമച്ചം ഭവമ്പാട 

1) 

ത്തൊലി ദെഖതാരട മുത്തെങ്ങശഖഴങ്ങ പര്പ്പടം മരമഞ്ഞത്തൊ 
ലി ബ്രഹ്മ ചുക്ം ഒങ്ങിന്തൊലി പടൊലം ഇവകൊണ്ട കു 
ഷായംവച്യ ഞെന് മെടപ്പപൊടിചെത്ത സെലിപ്പിക്ക-- രം കഷാ 
യത്തി ന്െറ രുനകളില് മുലപ്പാവുകൂടെ ലെ.്മകയുമാര. 
_ ഒര. അനുബന്ധെതുശൊഫസ്യത്വചസൂ। ലധഖൈരിതണാജ। 

സം ജുദ്യാംഭസ നിഷ വാഥ്യസമാനയൈശ്ശിചതന്തുടി 
ദ്ര പാദശെഴഷഡഗ്ര൭തതത്രദത്വാതുല്യംഗലാംപയവു 

അധിശ്രിത പയ ്രെ്ദഷ മപതായലചശിതകെെ 

൧൯. ആസിച്ചരമഥിതക|ഞ്ചിദന്നയദ്യചരിമഥ്യതട! 
തസ്തുജേജാതമുപാദാ ധനലന് തംലി ലെപ്പയെല് 

നിര ശമിക്കാതെ യിന്നാൽ മയലെഷ്ണിന് തൊലി] എ കനാ 
യകത്തിന് ഒലരുമ്മതൊല) ജല സമം രും കൂട! യെടത്തെഃ 
കം ശിചനാര ഇങ്ങിനെ ചെത്ത ഖഘ്ധായ്ധംവച്ച നാലില് ൭ 

ഭാഗം ശെഷ.പ്പ യൂ പിഴ്ഞ്ഞരിച്വ ആ യ ത്യാള്ടയ്മാ, മാ 
യി പശുവ।നപാലചെത്ത കവ പകുതി വററിയാല് ചാങ്ങി 
ആറിയാല് ഒവെ ൮ ംശൂടാത കല 2ഖിയർമാര ഉറപ ചിറ 

24% 0ഠ കലക്കി ഭ്മിട്ടത്ത നെയ്യു പുരടക-- ജത സെപ്പി പ്പിക്കകയു 
മാം ഛ്ൃഠാക്കരറ്വിന് ശമിശദം. 

ംലി ദാല് മതി നെല്ലിക്കയും ചന്ദനവും തടന്ന പെ 

൧9 തെഷെധലധ ത്രിമധൂ കമഞ്ജ്മി ഷ്യാന്ദതനംത്മചം | 
രജാമൃര് ദ്ധി ചവ റ്റ ് ിിമ്മൊദാ൭ ഛ൧ത്ുടാജണെ! 

൧൮. പ യത്ദെല ത; ൪]സൂക ന്യ ന യാജിതം॥ 
൭ വയനതയാരെചകുണ്ണുംപാസൂയ്യയ സ്യു 

നെല്ലിക എരടിമധുരം മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി. ചന്ദനം ജല പെം ടി ഒമല്പറഞ്ഞ നെയ്യു ചാലിച്ചു തലയില് കഴമ്പിടുകത ലധഥൃട ശമിക്ക൦- തലയ്ക്കുചൂട അധികമായി ഉണ്ടെകില് അപ്പാ തെ വെണ്ണൂഥെയ്യ മൊഷെണ്ടെ.- മുടവ്വുലി ല് ചുലിച്ചു മു്ധചചി 
ടിച്ചു മുക പ്ലാലില് കാല'ച്ചു മൃദ്ധാധില് ഇട്ടകയുമാം, 



൧൨.൨. ആമരാഗ്യകല്പ്ുമെ ബാലചി്.കിത്സായാം 

(യെറരിക്ക ലെചതത്തിന്നു 

൯... ഫാലെലെപശ്ചശസ്ടൊത്രനായകെന്രമദാംുദിഃ 
സെ ശിരചന്മയാംഭൊദൈ.ത.റ്ി തൈസൂന്യയയൊജി 
ടെ ത്തു 

ചെന്നി നായകം കന്നാരം ഇരുചെലി രാമചും ചന്ദനം 
മുഴത്തങ്ങക്ക' ഴങ്ങ ഇവ പൊടിച്ചു മുലപ്പാലുചെത്ത ൭നെററിമെ 
ലിട്ടക-. തച്ച ലെടന കടനില്ചുചപ്വ ഇവ ശമിക്മടേ 

൨9... നച ഠി തപ്രലെപാദ്യാസൂമീചിധയംരംരിതാട്പ സു 
വ്വെസാധാരണാസുസ്താത്താനന്യയത്രാപിയൊജയെല്॥ 

വെണ്ണുനെയ്യകൊന്നു കൂ ലെപനാമൃുത൯ മെരപറധ്ഖ്പിട്ടവയ 
൭യാഗങ്ങഠാ ഫ്യല്പാ കരപ്പുനും പറവന്നതാകുന്നും 

(ശിതികിംൂകാദി തൈലം) 

൨൧.. ശാതികിംശുകയി ഗലണ്ഡ;ലി രളാസുഷലിരസൈ। 

തെജൊചതി ലിക ഗൈലാകാരചികല്ല, സംയുത്തെ 
൨൨. പാരന്തപു്യൂസാരെണതുല്യംകെരഫലൊത്മവം] 

സ്സ്റെഫംലിപക്യയപാനാത്ഥംജല്ലാദ്വോതസ്യശാന്തയെ॥ 

കരുമുരുക്കില കരുനൊച്ചിയില കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തിന് തളി 
ര പുല്ലാനിത്തളിര ഇജവററി൯ന്ധനിരില്ൽ ചെവപ്പുന്നയരി പിഴാ 
പരി ഏലത്തരി കഠിഞ്ചിരകാ ഇപ്ര അരച്ച കലക്കി ധെളിച്ചെ 
ണ്ലേയും തതച്ചിപ്പ ്യ പീട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞെട്ടത്ത ഡിരും സമംചെത്ത 
കോച്യിയരിച്ചു ആ ഖെക്ളിച്ചെട്നറ സെധിപ്പ്പിക്ക. കാക്കരപ്പുന് 
ശമ്ക്മ 

(തുമ. സിദുവ്യാദി തൈലം) 
ി റ് ൨൩. അഥധഖാതു&സിദുവ്യാഫരിവുക്ി നിശാരസ്വ! 

ലരാമധൂകമഞ്ങിഷ്ഠാകുഷ്യയ ഷ്ടികചനഹൈഃ॥ 
൨൪. കില്ലതൈര്ദ്വിഗുണംദത്വാ പാരന്തിപുഷ്ുജംരസം। സി 

ദ്ര വാദ്ധചോി മെൌസ്സ്റെരഫൌതിലക പ്രംണദമാരിണെയ! 
തുക്സി കവക പുവ്ൃരശിന്കൂമ്പ പംമുമഞ്ഞഠഠ ഇവററിന് 

ധാിരിള് ത്രിഫല ഇരുപ്പക്കാതല് മഴ്ചെട്ടിപ്പ്പൊടി കൊട്ടു 

ഖ്റീരട്ടിമധുരം രക്ഷചന്ദനം ജവരഅരമ്യകലക്കി ചെലിച്ചെട്്റ 

൯ ഇരട്ടി തെച്ചിപ്പപ്പികന്റ നിയചെത്ഞ കാച്ചിയരിച്ചു 
സെധവ്വു(൭൭.- ശ്ല.റഠക്കരവ്റ്വന് ശമികരംം 
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ച്: ര ു 
-ച്ച് 2 ര; ന് ് (തെപ്പ്ന് ദ്വടിരാം ബുദാതിഭതെച്) 

൨൭. ഖദിരാംബ്യദയഷ്ടപ്യാഫ്വധിലവദാരുബലാശൃതെ। 

പാദസ്ഥെം ഭസിസംയൊജ്യപരേന്തി പുരു ജരേസം॥ 

൫.൬... സ്വസമാം ശാദ്വിരെഫൊത്തംദ്വിഗുണംകിഠശ്കൊയമ 

പഠി ത്രിഗുൂണംഗിരിമദ്ദിന്യസുഥാസംസ്രാല്യശൊധി 
തെ പ: 

൨൭. കല്ലിതൈസ്രിഫലാചൊ രമഞ്ജിഷ്യാഗരുചന്ദമെനാഃ। 
സൊശിരഖാളൂ.കല്യധോി മധൂുകാമരദാരുഭി 

൨൭൮)- സൈലാസരക നാഗാഘ്വമാംസ് തഗരശ്രക്ഷി ഭി] 
തൈലംലാഗാകി ഭകരസ്യസ്സ്റെ ഫം പാതല്പയായുതം॥ 

൨൯. സിദ്ധമഭഞ്ജുനംയാസ്യ ചി ദ്യയ്ചചിസര്പ്പുി ണ& 
ശിരസസ്സസ് ചനെധാത്രികഷായൊസ്യ വ്ര ശസ്യതെ] 

കരിങ്ങാലിക്കാതല് മുത്തെരടക്കിഴങ്ങ എരട്ടിീമധുരം കൂള്. 
ത്തിന്ലെര ദെൈചതാരം കരന്താട്ടിലെര ജവപകൊണ്ടു കഷാ 

യംവച്ച എന്ണയൊട സമേച്ചിച്ചപ്യിന് വരും അതിലിരട്ടി 
കഞ്ഞുണ്ണി ഡുരും മുന്നിരട്ടി കരുമുരക്കില നിരും അത്രമചയമു 
ക്കി നി രം ചത്ത അരിച്ചു ത്ര!ഫല ക്യരിക്കിഴങ്ങ മഞ്ചട്ടി 

പ്പൊടി അകില ൧ന൯൯ന൦ രാമധ്വം ഇല്ിഖെല! കൊട്ടം എ 
രട്ടിമധുരം ഭദെവതാരം ഏലത്തരി ൧൪0൭൦ നാക്ുവ്വ ൭3 

ഞ്ചി തകരം മുഖ ശാപ്പി ളവ തഅാരച്ചുകലക്കി ്രിണ്ഠ൭യെവൈ 

ളിച്ചെണ്ണയൊ ചെത്ത അത്രതെങ്ങാപ്പ്ാചൂഠ കൂട്ടി കാച്തിഅരിച്ചൂ 

തെമ്ല്ിക്കനെല്പിക്കലെഷ്ക്ം ലച്ചു തചയ്ക്കോഴിക്കക പച്ചുചെ ളമ. 
. ത്തില് കളിപ്പ്യിക്കരുത. 

(ബലാമധുകാടി കെതലം) 

റം 

% 

൯൩.൦. ബപാംമധുകലാക്ഷാക്വല്പിതവകവാഥകല്ലി ടത! 
ചത്രജ്ജാതകടമമ്മൊരാശാഗന്ധാസരഒ ന്ദ നൈ ഃ॥ 

൩ ൧.. ശെടലയ നളദസ്ത്റു _ ക്കാജലദധ മേയയഷ്ടി ഴി ഃ। 
കുന്ദുരും്യനി ശാകുഷ്ടൂശാരിബാടിശ്ചസാധിതം॥ 

൩.൨. ട് റു സേമാനമസു ഡ്യു യാക്കി കെരഫലൊത്മേവദ] 

യുബ്ചതചാധഃകായസ്യ വദിരാംഭശസെഥ്നെ | 
കുരന്തൊട്ിവെര ച് രട്ടിമധൂരം കൊലരക്ക വെമ്പാർത്തൊ। 

ല) ഇലകകാണ്ടെ കേഷായവച്ച ഫ്ലൃലത്തരി ള്ലവത്ങത്തൊലി 

പച്ചില നാഗപ്പൂ കമുരിക്കിഴങ്ങ അമുക്കുരം ചവുമ്ം ചന്മ 
ഹം കന്മതം രാമച്ചം ല്വാനകപ്പ്്ല പ്രാവെല, നാന്മുക ു 

ല്ല ഏരട്ടിമധൂരം കുന്തുരുക്കം വരട്ടഠഞ്ഞാം ചൊട്ടും നന്നറി 



൧൨.3൦ അആരൊഗയഷല്ല്ലൂമ ബാലലികിത്സായേ ഠേ 

ക്തി ഗ്രത്മ ഇ വ അരച്ൃുകലക്കി ചെല്ധിച്ചെ ഗ്റുയൊട സമം തഷി . 
൪വെ വെരും ചെെത്ര്ത കാച്ചി യരിച്ചു ക ത്തിന്നുകി ഴ തെപ്പിക്കുക 
മെലെക്ക കര ബാലിക്കാതലിട്ട ചെമ ലച്ചു അതുകൊണ്ട തെ 
ുകഴകുകയുാ കുളിക്കുമ്പൊ മെല് പകഷയ്കയുലെയ്ക്കും 

(കണ്ണിലെ കിഴി) 

൩൨.൩... ാഷ്റിധാന്വ്യേകസംയുകെക്കന്യ്യയവേത്തസ്യകശളൈഃ 

സസുന്യയൈരക്ഷലൌഷിത്യയെ ഒ ്യാദാശ്ച്യേതഗമേഹു॥ി 
മരമത്തെത്തൊലി ചൊത്തമ്പാല യരി നന്ത്യാര്ചട്ടത്തി '൯മൊട്ട 

ട്വ മ ക)ഴികെട്ട മുലപ്പാചലിലിട്ട ശൂടര്വട തു 

കില് പിഴിയുക കട്ിലെചു ചപ്ുമാവം 

നെല് രെ മ്യനെറ ലംഷണം 

൯൩൪... ഷഷ്ടികാകൃതി ഭീസ്സെ സ്രാടൈരാചിതക്ഫമുന്നത്തി 
ധരാ മന്ന ശ്രുസന്തമതം 

൩൭൫. ട൭ ദമ പ്രലാപമൂര്ധാത്തിക്ലൃദ്യയരൊചക സംയുത്ഃ। 
അംഗെഷ്ു തത്ര തത്രാംദജാത്ധപശ്ചാദ്ധി സത്വര) 

൩.൬൩... മലമൂത്ര ന രൊ ധാഗി സാദചൈ സ്വയ്യകാസ കൽ 
താമുശൊഷ്യ്യ മശ്ചൊാചിധാന റ കസ്സൃഗകദോമത 

ളള 

നെ ൪ക്കരപ്പ്]ന നലരനെല്മണി പ്രമാണങ്ങശയേ പുളക 
ങ്ങാ ധിറഞ്ഞ നിര ഉയന്നിരിക്കയും കഠിനമായിരിക്കുന്ന പു 

ധിഉണ്ടാകയും കില് യിന്ന ്റ്ല്ലാഡ്യയൊഴ്റ് നി രകഴ്ുകുകയും 

തലയ്ുരിച്ചൂല് വാ തചലെദന ൧൪൫) അരൊലകം 82 

പ ഉ.ണ്ടാചയും ശരിരത്തികൽ അഖ ടപികടെ പുറപ്പെട്ട പിന്നെ 

ര്രമെണ പരന്ന ഒന്നായി പെയകയം മുലമൂത്രങ്ങധാക്ക തടവു 

ണ്ടൊഷയുഠ അഗ്നിമാന്ല്യവും ഒച്യുയടുദ്പൂം പായധരാംച്ചയും ഗൂ 

വ ലഛചണക്ന്ന: 
[ 

(നെ ന ക്രെപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

൩൭. ശതാഥ്വ്ംനാള്കെര സ്യ: കി വ്വ ാക്ഷിരെ ഇടചെ പയെൊ] 

ത] ധാന്ൃക ശമംയാ; മിതന്മാകത്രണന ചാത്ഥിത॥ 

ചതകദ്പ) ലം 4 അരമുപുരട്ടക ഉണ്ടായിട്ടു ൭.ട 

നെ രേം പ്രയൃത്തിു ചെയാര അതുകൊണ്ടുതണെ ശസെതക്കര് 

ന് ശമക്കയും൭ൊ യൂം 

രി! 
പ് 

റ 
് 

പ് 
ലു 

& 

ന 



ശമാദ്ധ്യാവര് ൧൨൫ 

൩൮ - സുരാഫവംക്ലല്ല്യഗ ്ധാംചാമുസുറധാദ്യകമമെവലാ! ന ക്ഷ്മാ വാമുസലികന്ദഠം പപാഥവല് പിഷ്ടാചിലെപയെല് 
ല് ടെധയാരം കര തൂമ്പ മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കൊത്തമ്പാലഡ 

രി കൊട്ടം ന.ലപ്പ ക്കി ഴങ്ങ രം 2 ര കളില് ഏതെങ്കിലൂമൊ 
ന നന തെങ്ങാപ്പാലിൽ അരപ്പു പൂരട്ടുകയുമാം 

൩൯... മലബന്ധെ പിരെകഞ്ചക യ്യാത്തദ്ധിതമൌ 31൦) 
തില കസ്യചികി സായാമുക്കംതച്യാത്രയജയതാം 

ലി 2ലബന്ധമുൃ൭ണ്ടങ്കില് പയറിരശണെം അതിന്ന വെന്ത 
 രഷധം എറാക്കരപ്പ്ന്റ ചികിത്സയില് പറഞ്ഞിട്ടണ്ട- ത്ത 
പയത പെയ്യാരു മതി. കരവ്വുന്െറ ചികിത്സകളില് ഫ്ീല്ലാററി 

ലം പയവളക്കചാന് എഴഠാക്കരപ്പന്െെ ചികിത്സയില് പര 
ഞ്ഞ മരുന്നുതവൊ മതിം 

ല് 

പു 

സ 

(ഭാക്ഷാഷ്ടമകഷായം) 

൭: മുസ്മാദാരുബ്ലാരിഷ്യപടൊലരജനി ദ: യൈഃ। 
ദാ ഷാഷ്ടെ മഃകഷായഞ്ചപായ യെല്കാരലിയുതം _ മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ദ്ദെചതാരം കുവന്തൊട്ടിചെര വെപ്പുന്തം ല) പടൊലം വരട്ടമഞ്ഞഠഠ മരമഞ്ഞത്തൊലി മുന്തിരിങ്ങാപ്പുഴം 

 ലകൊണ്ട കഷഷായംല.ഥ) കരിഞ്ചീരകം മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത് 
 സെലിച്ചിക്ക ധെ൯ക്കരപ്ിന് ശമിക്കും 

(ധാത്ര്യാടി കഷായ) 

റ. ൪:.൧.- ധാത്രിപടൊചകുസുഭിദപോരന്തികസുമൈസ്സകമി 
) കൈശി കിഫ ലച്ചു ാഡ്മ്യ$ക്വാഥ സുസ്വെരഷധംപേ ര 

നെല്ലിക്ക മട്ടാലം കിയ ഇവ്വസ്ധമം മുന്നം ക  ഭടിയെടത്തൊം തെച്ചിപ്പപ്പ ങ്ങിനെ ചെത്ത കഷായം വ. മാശാക്കമെ്പടിചെ ത്ത സെധിപ്പിക്ക നെ അക്കരുപ്പ്ന് ശമി കച്ച 

ര (മു്യ "ദി കെതലഠ) 

൭.൨. ദുവ്യാപപ്ലു ണനിഗ്ഗണ്ഡി നി പകിംശുൂകച്ല്ല വാന്! ബമക്ഷുല്ൃരസ്മാദായകാരപിമധുകാഞ്ജുകനെ; ര.൩.. കഷ്പിതകതെന്നാളികെരസ്യയസ്സെഫംതല്ക്ഷിരസംയുതം | സിദ്ധം പക്േന് ന ശ്ഭയെമ്ധാന്മയുകംസപ്പഭിര്ദ്ദി യു കരക പാചിട്ടത്തളിര കരുനെഃ 
വ ഇട്ടി മു പാഴികഞ്ഞ ടുത്തന രില് 
ആഅണ്തു 

ച്യിയില കരുമുരുമില ജു 
] കരിഞ്ചീരകം എഎരട്ടിമധു രം 

29 ൭: റ] ൨ ലഇല അ്ചുകലക്കി ചെമിച്െ ണും പെക്ിച്ചെട 
പ്ര, ഴു 1, ല് പി /ി 

ക്യ ം ടം 

൮ ഷന്, അന് 



6൨൩൬ ആ രൊഗ്യകല്ലറ്റൂമെ ബാലചികിത്സായാമ 

യൊകം തെങദാ്പ്യാലും ലെത്ത കാമ്മിയരിച്ചു സെഖിപ്പികകെ 
ഴ് ഭിവസംകൊണ്ട ഗെല്ക്കാപ്പുന് ശമിക്കം. 

(രഖത്രപല്ലവാദി തൈലം) 

൪.൫... വെത്രപല്പവക്ടെഖ ക്ലാ ബൃഹതിപത്രജെരസൈ! 

പിഷ്ടരാശൊണലതാകന്ദംകല്ലികൃത്യപ്രസാധിതം₹ 
൫-൫. നാകളികെരൊത വ സ്റസ്റൈഫഹംപായയെദവാപ്രശാന്തയെ। ര 

അതിവ്ൃദ്ധസ്യതസ്യാശുസംപ്രാച്ചെ നമ പമ്രമ്െ 
പഥ രലിഭന്റ തല കരിന്തുമ്പ ചെവലഴുതിനയില ഇവ 

ഇടിചയപിഴിഞ്ഞെടടത്തനിര'ല് ലെമ്പ്വവള്ളിക്കിഴങ്ങ അരച്ച ക 
ലക്കി ചെളിമ്വെണ്ണയും തെങ്ങാ്പ്യാലും ചെത്ത കാല്ലിയരിച്ചു 

രാചിലെ സെഖിപ്പിക്ക ഏററമും പദ്ധിച്ചുരനല്ക്കരല്വന് ശമിക്കും 

൭.൩. തിലകൊക്ഷംപ്രേയുഞ്ജിതസവ്യമയ്യദ്യഥൊചിതം] 
സിഞ്ചെധുമുസുാപിഷ്യാഡ്യപയസാശൊഫമുല്ബണം॥ 

മെൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സക ഒഴിച്ചു ൭ശെധാമയള്്ത ഒുയ്യെം 
എഠാക്കരെല്പുരന്റ ചികിത്സയില് പഠഞ്ഞപ്രകാരം ചെയകൊ 
ണ്ടൊല് മതി നിര അ ധികമയോ ഉ ന്ദ്രൊകില് പ്പാലില് മുത്തെ്ങ് 

അരച്ചുകലക്കി അതുകൊട്ടെ ധാരയിടുകം 

(യിഗ്ഗബണ്ഡ്യാടി കഷായ) 

൫.൭. മൂത്രബന്ധെതുനിഗ്ലണ്ഡിപലംകഷപുനന്ാലൈട്യ 

കൂശ്മാണ്ഡല പ്ലിസംയുടെ ക്തറ്സ്പി ധാമം ഭശ്ചപായയെല്॥ 
പയറിലക്ക]യതുകൊണ്ട മൃത്രത്തിന്റെറ തട്ട വ 

ച തിശ്നിച എന്നിരിക്ല് കരുനൊച്ചിലെര തെരിഞ്ഞല ത 

മിഴാമലെര കുമ്പഒ.വള' ജപകൊണ്ട കഷായാവച്ചു ഏലത്ത 
രിയൊ ഞ്െരിഞ്ഞിലൊ മെവ്പുടി ചെ ഞ്ഞസെചിപ്പിക്കുചയും ലെ 
ണം- മൃത്രത്തിനെറ ഗതി ചെണ്ടുപചേണ്ണമായാല് മുന്ചറഞ്ഞ 
കഷായംതന്നെ സെലിപ്പ്ിക്കുകയും വെണം. 

(മുതിരക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൪.൮... കലസ്ഥസഭൂശ്രൈസ്റ്റൊടൈരാചിതോൊലൊഷിതാസിതഃ। 
൫ശാഫ!ഖചാഇതി ജെത യൊരരൌക്ഷ്യാവദരണാന്പിതഃ॥ 

മുതിരമണിയൊകം പജിപ്പത്തൊട്ടം മുതിരമണിയുടെ നി 
റംപൊഖെയുമ യിറത്തൊട്ടം കൂടിയ പുമു,കങ്ങാ നിറഞ്ഞ കറ 
പ്പു൦മുവപ്പ കൂടിയ നി റത്തൊട്ടകൂ ടിമെഴ്ുകി നെയ നികൃശശഷ റ 



൫ശ മാഭ്ധ്യായ ൨൭ 

മായി നശിച്ചുപില മിക്കില് പി ലൊടുക്ൂടിയയിര മുതിരക്ക 

ക ടി ര്യ ൭൦ന്ന അരിഞ; കൊഠാകം 

| 

മുതിരക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പ്യാന്ു 

രന്. തംലിലിം ഭപെല്ബലാരാസ്താസുരാഫധതചന്ദനൈ॥। 

പഥ്യാ കൂരിമെദതശജത്ധടാഭിരഥാപിലം॥ 

൫൭൭. നാളികെരപയഃപിഷഷ്ടൈ്യദവാലാക്ഷാബ്ലുവിഷ്ടനെഃ। 

അഥധാകുഫകി പുഷ്ശതാഫവാജി വകഷടലൈഃ॥ 

കവന്തൊട്ടിചെര അരത്ത ദെഖതാരും തകരം ചന്ദനം ഇ 

വയൊ കട്ട കരുചെലപ്പിട്ട കിഴഗാമനെല്ല! ഇഖയൊ കൊലര 

ക്ക മുത്തെങ്ങക്കി ഴങ്ങ ചന്ദഹം ഇവയൊ തെങ്ങിന്പുക്കിലയ. 

രി ചതകുപ്പ ജ്വകം എടചകം ജവലയൊ തെങ്ങാദ്്ാലില് ആ 
രച്ചുതെക്കുക- മുതിരക്കരധ്യന് ശമിക്കും. 

(്രടൊലാദികഷാ യം) 

൭൧- മേടെലപപി ചമന്ത്വശാവ്വിദ്ൂനിംബയഷ്ടിഭ!! 
ത്രായമാണാ ഭയാവം രാമുലൈശ്ചകവഥിതംജലം॥ 

൭൨- പായയെല്പിപ്പലി.ുണ്ണ്ൃസഫ്മിതഞ്ചചിരെചയെല്! 
ബലി ധംലാത്രയു ഞ്ജീതതിലകൊക്കന്ത ദെൈഷേധം॥ 

പടൊച്ം ധഖെ്പ്ിന്൯തൊലി മരമഞ്ഞത്തൊലി പുത്തരിച്ൂ 
ണ്ടപചെരുമ്മല് തൊലി! ഏരട്ടിമധുരം ബ്രഹ്മി കട്ടക്ക ആടചലചൊ 
ടകത്തിന്ചെര ഇപ്പ കൊണ്ടെ ഷഷായഠവധ ലു തിപ്പലി മെല്പ്പോടി. 

 ചെത്ത സെലിപ്പിക്ക_ ബലമു പനാകില് ലയി ഉക്കകയുമാം 
 അതുന്ന ഛ്രഠാക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സയില് പരത്ത രഷധം ത 

ന്നെ മതിം 

(പികൂംഗാദി കഷായ) 

ഒന. പി ംഗഘന പാരന്തികസുമൈഃകാരപചിയു തൈഃ। 
കൃത്ഭകഷാ യശ്ശൂസ്മൊത്രരജ നികൂണ്ണമി ശ്രിത 
വിഴാലരി മുത്തെങ്ങകഖഗങ്ങ തെച്ചിപ്പവവ കരിഞ്ചിരകം ന 

ലകൊണ്ട മഷായ വേച്ചു വരട്ടുമഞ്ഞാം മമെപ്പൂടിചെഞ്ഞ സെപി 
പ്പിക്ക- മുതിരക്കരധ്ധൂന് ശമി ക്ഷം, 

(പുനന്നലാദി തൈല) 

൫൪-- പുനന്നചവരായഷ്ടി കഷായെപിഷ്ടകല്ലി തൈഃ 
മധുകാഞ്ജു നക പ്ലാബ്ലുവന്ദനൈഃഖദിരാധ്വിതൈ॥ 

) ൧൮) 



൧൨. ആരൊഗ്യക പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

൫൫. അറ്റലെതസജമ്പിരകിംതു കസ്വരസൈസ്സമം। 
ക പായയെദമും॥ 
പ ; ത്ൂഫല എരട്ടിമധുരം ഇവ കഷ്വായഠവ ചവ 

ഖരട്ടിമധൂരം അഞ്ജുനക്കല്ല കൊട്ടം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ചദ്ദ 
റ ' ൩൦ കരി ഒ്ദാല। ക്കാതല് ഇച അരധുകലഥ്ടകി തകൈഭിഞ്ഞാം; 

യം ഥെവനാരങ്ങനിദം കരുമുരംടിലഗിരും ചെ ൭ ണെ 
ൻ ൂ ല്. ളൂ, വണ്ണയും സമാചെത്ത കുമ്ിയരിച്ചു സെപിപ്പ്ി ക്ഷകയുമാം 

മുത്വരഗെപ്പുന് ശമിക്ഷംം 
൬൩... യച്ചാസ്ത്യത്തിലകെപ്പൊക്കധാന്്യരകെയ മ കീത്തിതം| 

1 ഴു) 0 |) ന ) തത്സച്ചയമിഷ്ടമത്രാപിയൊഖികശ 3 സ്ുകഥ്യത്െ 
ദ്ഠാക്കരപ്പുനെറയും നെല്ക്കരദ്വനെറയും ചികി തസസകളില് 

മെല്ലറഞ്ഞ ലെപാദ!കകെ ഒഴിച്ചു ചെറെ പറത്തിട്ടംച്ത മി ല്  ' ക്കതും മൃതിരക്കരപ്പന പരാന്നതാകുന്നു. ഇനി ധിശെഷിച്ചപ 
ണ്ടമ താഴെ പറയനും 

(൭ ശിരാദി തൈലം) 

൫... ഉ ശരമുസ്മാ നിഷ്യവംഡെധാത്രി ഫഹഫചപരസഡ൮ വിത്തയെ 

കല്ലി തൈസ്സരകൂ സൂ, ക്കാ ഡാ ചന്ദ യഷ്ട ഭീ 

൫൮). ജ്യൊതിഷൃത് (നി ശാനഥേരെഖാകടചലരരിഭിഃ। 
വിപക്വംനാളി കെരസ്യസ്സെഡംമൂദ്ധയിയൊജയെല് | 

രാമചും മുത്തെങ്ടക്കിഗങ്ങ ജവകൊന്ദ കഷായാവച്ചു അതി 
ല് വെല്ധിച്ചെണ്ണുയൊര.ം ഠെല്ലിക്കനിര ചെത്ത ചരഭ്ൂം ൭൮ 
നകപ്പ്]ലു കച്ചുരിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം ദ്രീരട്ടിചധുരം ചെവ്പുന്ന 

യരി കാര്കൊകിലരി കുടകഡ്ധഡ്ാലയരി ഇരുചെല। ഇല അമര 
ചുകലക്കി ധെലിച്ചെണചെത്ത കാച്ച്രിയരി ച്ച തലയില് തെപ്പ്ി 

ഗരക- 

(മഞ്ജ ഷ്യാദി മതല) 

൫൯. മഞ്ജിഷ്ഠാശാരിബാകഷ്ടസലി ലൊശിര ചന്ദ! 
തല്ലി തൈസ്സഫയഷ്ട പ കഷൈപഭ്ധാന്യമ്മേതഞ്ച സാധിതം। 

ന. നിഷ്യവാഥെഖാബചലാലാക്ഷാമധു കാനാമധന്തുയെയ 

കഥിതം ചാരി പാരന്തിപത്െത്രെരുഭയസമ്മ തം॥ 
മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി നന്നാറിക്കിഴങ്ങ കൊട്ടം ഇരയുചെലി മാമ 

൧൮0 ചിദ്ദാം ള്്ൃരട്ടിമധൂരം വ്വ കാടിയില് അരച്ച കലക്ക] 

ധെമിച്ചെ്റു ചെത്ത കാച്ചി അരിച്ചുകഴത്തിന്ന താഴെ ഭ്ലപ്പാ 
ടവും തെറ്റിക്കുക. അല്ലാ എയില് കുരമന്താട്ടിചെര കൊലരധ൭ 



ദശമാദ്ധ്യായ$ ൧൩. നു 

ല് എഎരട്ടമധുരം ജാ'കൊണ്ട കഷായ വൈധ്ൃ അതില് തി 

 , മരുന്നുകഠാം അഅരച്ചുകല ൧൭9 വെളിച്ചെണ്ണ ചെത്ത കാച്ചു അര 
: ൧ തപ്പി ഗമകം. തലാാരം മെലെക്മം തെച്ചിയില ഇട്ട വെ കൂതി 

ഉപ്പ്ച്ച ഒഴിക്കുക മുതിരാരെപ്പുന് ശമിക്കും 

ചെജാക്കരപ്പന്െറ ല കംഡണം 

ന. കരഷ്ലൊഷി തചിദ്റ്പൊട്രൈരസി തശ്ശൊഫആചിത്ഭ] 
ല് ന 

റി 

നാത്യന്നതൊജരച്ച,ദിമൂര്ക്ക്നേല്കപ്വൊമത॥ 
കറപ്പും ചുവപ്പും കൂടിയ നിഠത്മില് ഇ. പുളൂകങ്മാംനീറ 

ത്തെ കവത്തഹിറഷയി. ലളൂരെ ഉയച്ചുയൊടട കൂടാതെ കന 

മായ പനി ചടി ഇന്ദ്രിയങ്ങാാംെ തമ ഇതുകകമെ. കൂട 

ടെ ഉണ്ടാകുന്ന നിര വെമ്റക്രെപ്പുനെന്നറികം 

ചെങ്കാ ക്രെപ്പന്െമ ചികി സ്പാ 

(അരലൃതെച്ചാന൯ു) 

൩൨. ചെചൊതവിര മുലവടെ,സുകെണചെഷിതൈഃ। 

പയ സാനാകികെരസ്യയദ ധാരൌഷഫിതമെയഷാധം॥ 
മൊങ്കാക്കരെദ്വന്ാന്മാ യാല് ഉടനെ കഞ്ഞമ്ക്കൊട്ടത്തിന് ചെരി 

മമ തൊല' മൊരിചലാ തെഞ്ങാധ്പലേകലാ അരച്ചുതെക്കുക-- എ 

ന്നാ ചെങ്കാക്കരവ്വുന് ശമി ക്മഠ, 

(ചയറ്മക്കുചാന്?) 

൩൩൩. ത്രിവൃചൂട്റംചിരെ കായദാകഷാകവാഥനയെൊജയെല്] 
ബലിനൊന്യസ്യശസ്മൊത്രമും മലകയൊമ്ജലം 

ത്ര കൊല്ലക്കൊന്ന പൊടിച്ച മന്തിര,ങ്ങ കഷായത്തില് ൭൮ 
ത്ത സെപിധ്യു'ക്ക_ പയറി൭കഠ.. രൊഗി അശക്തനാകനം എ 
കില് ചെവചയററിന്പരുപ്പ യെല്ലിക്കജ വകൊണ്ടകഷഷായം വ 
4 ത്രികൊല്ലംക്കാന്ന ഒമ്ല്ട മെത്ത സെലിപ്പ്പിക്ക ഉച്ധ്മാമ 
൧ഴ രന് ശമികരാം 

(കടചാദി കഷായ) 
സര... കടച്ചത്രിഫലാംഭൊദപംഭലൊശിരനാഗരൈഴയ 

സത്രായ മാണാദ്രനിംവഖൈചായയെത്സാധി തംജലം॥ 
സറീ-- കാരചി ചൃ റ സം ജ്യമ്തമഥ്വാ കിശേകത്വചാ! 

പാരന്തി ക സൂമ-ംഭൊദയു തയാമധുമി ശ്രിതം॥ 



43.൭ ആരൊഗ്യകല്ലഴൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

കടകവ്പ്യാലയരി ത്രിഫല മുത്തെങ്ങംടിഗങ്ങ പ ളൊലം രാമ 
ക്മയൂഠ ൧ ഒഴ ബ്രമ്മി പുത്തരിച്ചുണ്ടചെതമ്മല്തൊലി ഇവകൊ 
ണ്ടു കഷായംലച്ചു കരിഞ്ചിരചം മെഖ്ല്യൊടി ചെത്ത സപിപ്പി ക്ക... അല്ലായെ ജില് കരുമുക്കിന് തൊലി തെച്ചിപ്പൂവ് മുത്തങ്ങ ൭] ഗ്ങ്ങ ഇവകൊണ്ട കഷായാവച്ച തെ൯ മെപ്പ്പയൊടി ചെത്ത 
സെചിപഡ്റ്റിക്ക-- ചെങ്കാക്കരപ്പുന് ശമാിക്കം. 

നൃ... പ്രാഥക്ഷം ശിരസസദലമധ കോയസ്യ്യചെഷ്വരതു 
ധാബ്ല്കൊക്കൊ തൂ സെകശ്ചസവ്വമ ന്ൃൃത്തി ലൊദ്തം॥ തലയ്ക്കും മെലയ്ക്കും തെപ്പാന് എണ്ണ മുത്വരക്കര്യന പറഞഞമ 

തൃതന്നെ മതി ശഥൊര്മരെപ്പ ഥാ പറഞ്ഞ ധാരഴും ഇതിന്ന പപറവ൨. 
ന്നതാകുന്നു-. ശെഷം ഒക്കയും ഏഠാക്കെപ്പിന പറഞ്ഞതുചൊലെ ലവം. 

കിരാലിക്കരവ്വുന്െറല കഷണം 
൬൭... പ്റ്്യൊടൈ ഃകരഭരൊമാഭൈവ്യ യ പ്പേസുനുടി രായതൈഃ। 

വിലൊ നി സ്പൊടദ ഗ്രാ ഗജ്വരരൃ്ംസമയവിത॥ 
നവ... കന്നതൊദയ ലി ഫാഠിഭ്യാമകസ്താട്ടചലക്ഷിതഃ। 

ര ശാഫൊത്ര। ദിഷജാജ്ഞെയൊധിസദ്ല കേപിലാഥ്വയഃ॥ 
ഒട്ടകത്തി൭ന്ററ രൊമങ്ങ ള ടെന റംചൊലെയു ൮ നിറത്തൊടു 

കൂടി പൂസ കെറത്തെ നികൃത്തിലു പുള കങ്ങക്കൊട്ടകൂടി നില 
ധിറമായി കത്തി ശഗൊക... കണിന്ന ചുഖവ്റ പനാ] തണ്ണി ര്ദാ 
ഫം ജവയൊട്ടെകൂടി ളയ ന്റ ധൊതുകൂടാതെ വദ്ധി ക്കയും ഷൊ 
തുകൂടാതെക്ഷയിക്കുകയും ചെഡ്യുന്നമായി കാണുന്ന നിര കിരാ 
ലക്കരവ്വധന്ന അറികം 

(കി രാലിക്കരല്പുന്െറച കിത്സാ 

(അര ലൃതെപ്പ്ാ൯) 
൯൯... തത്രലന്ദനപാരന്ത് തവക്ലൃത്തചാവാപുനന്നലയൈഴ്യ 

നാഉ കെരപ യ3പാിഷ്യൈരാദൈലെ പ നമിഷ്യൃത്തെ, 
ക രാലിക്കരപ്പുന് ഉണ്ടായാല് ഉടനെ ചന്ദനം തെച്ചി ചെരു 

മ്മ൯തൊലി ചതകുപ്പ തമിഴാമചെര ഇപ തേങ്ങാപ്പാലില് ആ 
രച്ചുതെക്കുക.- കി രാലിക്കരമപ്പൂ൯ ശരമിക്കാ: 

6... അഥവാ ശവതബന്ധൂകരുലദാധഡ്യിഫലത്രകയെ ?। 

പയസാനാകികെരസ്യപി ഷ്ടൈവ്യാദധിമസ്മനാ 
അല്പാധയമില് ധെരുത്ത ചെമ്പരത്തിമവര മരമഞ്ഞത്തൊ 



ു ഷി സ്വയ; $ റ്് റ 

റ ല് ഭശമാദ്ധ്യോയ $ ഫര... 

ച്ചി ത്രിഫല ച തെങ്ങാപ്പാലിലൊ തയിററിന് പചെമ്മത്തി 

ലൊ അരമച്യൂതെക്കു ച- കിരാലിക്കരപ്പ൯ ശമിക്കും 

ട് 

(ഭൂനി ബോദി കഷായം 

൭൦. ട്രനിബദാവ്വീയഷ്ടപ്യാഫ്വഗൊപികാനിംബവല്ം
ലൈ॥ി 

സലി ശാലാമുതാചി ശൈ സ്സ ധംകാഥഞ്ചപായയെയ 

൭൨. കടുരൊഷഫണികാ.ചുണ്ടുശക്കരാട്യാംസമ ന്വിതം | 

തിചകാക്കതൌഷധെ നാസ്യചിരെകംലാപ്രയെജേയെയ| 

പുത്തരിച്ചുണ്ടചെ രുമ്മല്തൊലി മരമഞ്ഞത്തൊലീ ഏര 

ക്ടിമധുരം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഖെപ്പ്പി൯തൊലി കാട്ടുചെട്ടുരി 

വെര ഷിറെമൃത ചുക്ക ഗുവകൊണ്ട കഷായധേച്ച്ച കഴ്കുരെഥാ 

നേയും പഞ്ചസാരയും മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത സെലിപ്പിക്ക--- ഒരാ 

ഗി ബലചാനാകുന്നു ശേഷ. എ ഠാരെപ്പന്െറ ചിചചീത്സയിള് 

പറഞ്ഞ മരുന്നുകൊണ്ട ലയറി കരക -- എന്നുല് കിരാലികര 

പ്പൂന് ശമി ക്ര 

(കദബേഖല്ക്കാടി കഷായം) 

പി 

൭൨... കദംബ വ ല്സ്ധ്യൊനാകട്ട ിംബസൂരദാരു ഭി ] 

കൈശിചിഫലയഷ്ട പ ൧ലികംകതപചലകേലൈ॥ 

൭൪... ഏലാകുടചധാധ്യാകചന്ദ്രരെ ഖാധിള:ഗകൈഃി 

ജ്യോതി ഷ്ടൃത്യചേചിരകാമൃലചകഷെന ചാനികതെഃ॥ ര് 

൭. കഷായസ്സ്രാധിതഃചിതകാരവ് ചുണ്ണുമ ശ്രിത 
മാ ഷിചെ ണചസംയുക്കൊ നിഫസ്പ്യാര്കചപിലാമയ്॥ 

കടഷ്ചിന്ഭതൊലി ചൊനധ്ൂല പൂത്തരിച്ചുന്ടലെരുമ്മന് 

തൊലി ദെൈചതാരം മാശക്ക പ്ീരട്ടിമധുരം വയ്യകേതകിന് 

വെര ഞെരിഞ്ഞില ഏലത്തരി കുടകപ്പാപയരി കൊത്ത 
ന്പാലയര) കാര്കൊകിലരി പിഴാലഠി കവവച്ന്നയരി ക 

ഞ്ഞിക്കൊട്ടത്തിന്ധെരുമ്മമതൊലി ഇപകൊന്ദ കഷായംവ 
വു കരിഞ്ചിരകധും ഒതെനും മെഡ്യ്യൊട!ചെത്മ സെഖിപ്പ്പിക്ക.-. 

കുരാലക്കെവ്വന് ശമിക്മാം 

(മുസ്മായഷ്ടപ്യ) തൈല) 

൭൩. മുസ്മായഷ്ഠിപടൊലാഗ്നി മയ ൧ഥമുലാമു താകൃഴതി 
കഷായെകാരലിപ ഥ്യാകൈ ശികികുഷ്ഠ വന്ദന 

൭൭_ സ്ഥൌണെയ നമ ദറ്റ്.., കഓാസഫിതൈഃപിഷ്ഠ കല്ലി കെതഃ। 
സകിംശുകരസംസി ദ്ധ :സ്സെപഫാംവാകെരജചി ബെല് 



്ംം 

4൭.൨. ആരൊഗ്യകല്ലറ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

മുത്തെ ഒടക്കിഴങ്ങ ഏരട്ടിമധുരം പടൊപം മുത്തചെര ചി ദത ഇജപകൊണ്ട കഷായവേച്ചു കരിഞ്ചീരകം കടക്ക മാശി 
6൭ കൊട്ടം ചന്ദനം തുണ യാദ്രം രാമപ്പ വാവാകപ്പപ്പ ] ് റു 4 ടല അരച്ചുകലക്കി വെളികചചെണ ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സെ 
പപ്പ്യക്ക-കാര്ാല ശരെവ്൯ ശമി മം 

(ബലാമൃലാഴി തൈലം) 

൭൮. ബേലാമൂലപരികന്ദസുരപോവേയഫല ത യൈഃ। 
സിദ്ധൈകഷാ൭ യമുവ്യാഗ്രനി 2 ണ്ഡികിംശ കൊത്ഭവൈഃ॥ ൭... മാലര] നിംബവഖിരളാകോളിപുഷ്ജൈപ | 
കരരഖല്പി] പടൊലാഫപ്ൃതാജാ൭ ്ശ്ചവസംയുത്തെ 

൮ഠ- സ്വരസ്വൈകെത.കിചത്രചാരി വല്യയൊശശൊധിത്തെ 
കല്ലി തൈഃകഷ്ടയ ഷ്ട ച ഥോകദ്ടരഷ്ഠടക ചന്ദ ഷെട്യ 

വ... നാാമഥാചബിജമഞ്ജിഷ്ടും ശരിബാബ്ദത്രിജാതകൈഃ। 

നഗാകികെരെര ജവ സ്ന ഫം൦ലിപ ക ചായസെതചാ। 
കരന്തൊടിചെര ശതാവരികിഴങ്ങ ടെചതാരം ത്രിഫവജ 

ലകൊണ്ട കഷായംഖകു അതില് കവച കരുനാച്ചിയില ക 
രുമുഷക്ക,ല പിചചകത്തില ലെപ്പ്പിപ കഞ്ഞികൊടെട്ടകത്തില് 
തമ്ചിര തെങ്ഖിന്ചുദ്മിലഷയര് മുണ്ടന് കസ്റത്റു പ്പരടൊലം കൊടി 

ഞാല! കൈത ന്പ്വ ഉഴിഞ്ഞ ഇവററി൯നിര ച്വെത്ത ആരി 
൧ കൊട്ടും ഹീരട്ടിമധുരം കത്തരുക്കെ രക്ത ലന്ദധം ഉങ്ങിന്കു 

ര 2 ഞ്ചെട്ടിവ്വെൊടി നന്നാറി ഴങ്ങ മുഖത്തമ്മക്ക ഴഗ്ട ഏ്രുല 
ത്തരി ഭഎലഖങ്ങത്തൊലി പച്ചില ഇഖ അര ല്യുകലക്കി വെളി 
ചെ ണ്ടുചെത്ത കാച്ചി യരി ലയ സെഖിപ്റ്റിക്ക - കരാലക്ക യന് 

ശമ: 
൮൭... ലെപസെകാദയസ്സവ്വെതിലകാദിഷുദാടിതാഃ] 

മുദ്ധമെലാംഗകെതം ല വസ്പ്ാനാംഭശ്ചഘിതാധ ച॥ 
എഎറഠഠക്ക ര്യ മുതലായ റവി നറ മി കിത്സ യില് മറഞ്ഞ 

ലെപഠാം ധാഠ മുരിലാശതഭതതും ത്ല്യ്ൂ രമെവഴു . തൈചകങ്ങ 
മയ കുമിവ്വാനുഹുചെമ്ുവും മാരാല.ക്കെവ്വനും പറവന്ന.ാഷ 
ന്ന 

(പചെട്ടേക്ക്പുെന്െറല ഷണാ 

൮൩. - രെനെകസ്ത്യജ വരസ്പരിവ്ഃപ്പാഗെചദി ചസത്തൂഷ്ം॥ 

ശരിരംജായതെച ത്വാദ മുക്ണ്ണുമി ചരെണ്ടഭിഃ॥ 
വ്വ... ഴി ശാഫൊനാതൂ നന്റതഃപശ്ചാ ധൂ സി ഭി ബ്ദ ലീച് തി 



ക് ച, ! 

യം . നു 

ലു 

ദശ മാദ്ധ്യായഃ ൧3.൨. 

തവകെ ചേദരണംപശ്ചാല് സ്യാല് ഡ്്ൊടസുത്രതതൂല। 
൮൭ - മ്ധയനി മ്ലൊമസ്യരാഭഃകഠിംനാനിലലൊഫിത 

തൂക്ഷാലകൃയഃപക്വെപിരുജയാസ്ുശം നാക്ഷമഃ॥ 

ചൊടിക്കരപ്പന്ന ആദിയില് മുനുദിവസം മുഴവന് പനി 

ഉന്ദൊകാ- പിന്നെ മെലൊക്ക ഭചാട) പവിതറിയതുച്പൊലൈകാ 
ണാം. പിന്നെവകരരെ ഉയചകൂടാതെ പൊടി നല്പവള്്റംച്യപോി 
൧) മായി തൊന്നത്ത വിധത്തില് അധിടചിടെ നിരുണ്ടാകും 
നിരുക്ക്െടത്തതൊലി പിമ്മുമയും അപടചിടെ ചണമ്പയര് 
പ്രമാണം ചല പുചകങ്ങാ യട്ട൧ദഗഞ്ഞ കഠാിനങ്ങളായി കറ 

പും ചുലപ്പം കൂടി ചെന്നാല് ഉണ്ടാകുന്ന നിറമ്പൊലെള.. 
ന്വറത്തൊട്ടേ കൂടിയതുകകായി ഉടെ കാണാം അതുകഠാ പഴ 
ത്താലും ക്ലാ കുറഞ്ഞിരിക്കും ചെദധകൊണ്ട തൊട്ടു ശൂടായ്ക്കു“ 

പരും- ര വക ലക്ഷണംകേണ്ടാ൯ പൊടിക്കരപ്പുയെന്നറിക. 

പൊടിക്കരപ്പുന്െറചകത്സാ 

(അര തപ്പു) 

വു. ചെല്ലമെട്ടബരം ശു സഫപിഷ്ഠ ശതാഘഥവയാ। 

വാകികെരസ്വടുഷ്ധൈന ലി ംപെദ്ദെണ്ടക ശാന്തയെ 
അത്ത ത്തൊലി ചെത്തി ഉണക്കി ചതകുപ്പ സമം ഷെത്ത 

തെങ്ങാപ്പംലില് അരച്ച പുരട്ടക-- പൊടിശരെച്പുന് ശമിക്കും 
൮൭. ശാരിബാമധുഷാ ശ്വത്ഥജജ്ജരതവചഎവലഖാ। 

യദപപോരന്തി കാമൂലദാവ്യിത്വഗമുതാരജഃ। 
നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഫഎീരട്ടിമുവൂ രം അരയാലി ന്മെല് താനെ ആ 

ട ന്നില്ല ന്നതൊലി ഇവ തെങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചു തെക്രകം 

അല്പാ എക്കില് തെച്ചി ചെരിശെല്തൊലി മരമഞ്ഞത്തൊലല്ി 
ലി ററമൃതിന്െറ ഉഠറല് ടവ രെങ്ങാപ്പുലേല് അരച്ചുതെക്ക.- 
ചൊടിക്കരപ്പന് ശമിക്ഷംം ക 

(വിശാലാദി കഷാ ഠാ) 

൮൮. ധി ശാലാമൂലയഷ്ട യഫേവശാരി ബാഖ്വദിരാംബുദൈഃ। 

പ ന് 
0 അധിപത്തിപ്രയെെ ലിരെകശ്ചത്രാസ്വേതെെ ; 

കാട്ടവെഷ്്രിവെര ദ്രേരട്ടിമധൂരം നന്നാറി കിഴങ്ങ കമി 



ജ൭..൭൦ ആ രൊഗ്യകല്പദൂമെ ബാവചി കിത്സായാം 

ഞ്ങജാലിക്കാതല മുത്തെങ്ങിഴങ്ങ പടൊചം അരത്ത ഇവകൊ 
ന യം ട്ടകരൊന്നി മെപ്പ്യൊടിചെത്ത രാധിചെ 
സുപ 8൭ പൊട 'ക്കരപ്പന് റ 
റം വ്യ; പിൻ ര 

(ഖാശാദി കഷായ) 
വന് - ചാശാഫലത്ര യാരിക്ഷ്ട്റു ഭൂല്യസേമഭാഗയാ] 

സിദ്ധകഷയൊമധവാഡ്മ്യെരേണ്ടകംപ്രശമനേയെല്, 
ആടലൊടകത്തിന്വെര ത്രിഫലത്തൊട വെഡ്ധഡിന്തൊല! 

ജപ സമം വ എല്ലാം കൂടിയെടത്തൊം ചിററമൃത ഇങ്ങി 
നെ ലെത്ത കഷായംയഖച്ചു തെൻ മെപ്പൊടിചെത്ത സെപിപ്പി 
ക്ക. പൊടിക്കരപ്പല് ശമിക്മംം 

(ഖദിരാദി കഷായം) 
൯൦... ഖദ രാം ബുടഭ്ൂനിംബപട്രൊലസുരദാരുഭി 

വി ശാലാമൂലസംയുക്ഷയൈക്വാഥശ്മമുമാ൯ഫ് തഃ 
കരി ങ്ബാലിക്കാതല മുത്തെങ്ങചടി ഇങ്ങ പുത്തരിച്ചുണ്ടലെരു 

മമമ തൊലി പടൊലം ദെവതാരം കാട്ടലൈള്ജരിചെര ഇവ 
കൊണ്ട കഷായാവച്ചു തെൻ മെപ്പെടി ചെത്ത സെഖിപ്പി 
ക്ക-. പൊടിക്കരവ്റൂന് ശമിക്മംം ) 

(വ്യാഘാത്കദി കഷായം) 

൯൧... വ്യഘോതകചരാദാപ്യിപടൊലപമധുകാ ബു ദൈഃ। 
പാരന്തിമൂല വല്ലാഡ്യയദക്വാഥശ്ചസുതരാംഫിതഃ॥ 

കൊന്നലെരുമ്മന്തൊലി! ത്രിഫലത്തൊണ്ട മരമഞ്ഞരത്തൊ 
ല] പടൊലം എരട്ടികധുരം മത്തെങ്ങക്കിങ്ങ തെച്ചി വെരുമ്മ 

ല്തൊലി ഇപകൊണ്ടെ കഷായം വച്ച തെൻ മെപ്പപൊടി ചെ 

ത്ത സെലിവ്പ്യിക്ക. പൊടിക്കരദ്ധന് ശമി 
(ന്യഗ്രൊധപല്ലചാദി തെല) 

൯ ൨... ന്യഴ്രൊധപല്പവാനന്താപപ്പടാസനപത്ുജെ! 

സവ സെശാരിബാകഷ്ഠടരൊഷിണിനതചന്ദനൈഃ॥ 
൯൩... യഷ്ടയൂഫചയ ലരാചൊരസരമൈസ്സത്രിജാതകൈ 
കല്ല്ലൈ'കെരൊല് ഭവ ംതൈലംപകവമടഭ്യഞ്ങുനെഫിതം॥ 

ചെരാലിന്തകളിര ക൨ക പപ്പുടം ഖെങ്ങയില ഇല ഇടിച്ച 
ധിഴിഞ്ഞനിരില് ഹന്നാറിക്കിഴങ്ങ കൊട്ടം കട്ടകരൊഫണി ത 

കരാ ചന്ദനം എരട്ടിമധുരം ത്രിഫലത്തൊണ്ട കൂരിക്കി ങ്ങ 

ചരളം ഏലത്തരി എലപങ്ങത്തൊല] പച്ചില വ അരച്ചു 



1 

ദശ മാധ്യയോയ$ ലു 

കലി വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി തെറ്പ്യി ൦ ചൊടി ക്രെമ്ൂന് ശമി 

കദാ ല് 
(ധാത്ര്യാദിതെതെലം) 

൯൩൨. ധത്രീകഷായെയിഗുന്ധിപില്ല ാദീദരസാ ന്വീതെ] 

മഞ്ചിഷ്യാകഷ്ടപത്രൈലാത്വക്ലൊരധത ചന്ദ?! 

൯൪... കല്യിതൈന്നാളി കെരസ്യസ്ക്റെ ഫേസ്മിചജക്റീ വ ലാ! 

പാരന്ത പുഷൂസംഭൂതരസത്യംശൊലി പാചിത?॥ 

൯... യൊജയെച്ചിരസൊഭ്യഗെ ഒരണ ക സ്യെച്പേ ശാന്ത, 

യെല് [സെ ചനെംഭശ്ചജിമുതധാത്രിഭികേവഥിതംഷി
തം॥ 

നെല്പിക്കംഷൊയത്തില് വെളി ച്വെണ്ണയൊട്ടസമം കരുത 

കഷുിയിലഷിരം കുയവളത്തിലനിരും ശതാധഖരിഖ ഴങ്ങിന്നിരും 

സമം മെത്ത മഞ്ചേട്ടിപ്പൊടി കൊട്ടം പച്ചില ഏലത്തരി! ഇ 
. ഭചംഗത്തൊലി കച്ചരിക്കിഴങ്ങ തകരം ചന്ദഥം ഇല അര 

മൂകലക്കി ചെച്കിച്ചെണ്ണൂയൊ എട്്ൂയൊ ചെഞ്ഞ അതില് മുന്നി 
രട്ടി തെച്ചിപ്പവ്വിനെ റി രംചെത്ത കാച്ച! തലയില് തെച്ചിക്കു 
ചൊടിക്കരപ്പന് ശമിക്കും മു ത്തെങ്ജക്കി ഴങ്ങും യെല്ലു'ക്കയുമിട്ടു 

ചെഷ്ും തിളപ്പിച്ചു അതുശൊന്ദ തല കഴുകുക: 

(ലൊദ്ധുവ ല്ക്കാദി തൈലം) 

൯൬. ലൊദ്ധുഖാബലൊശിരലാക്ഷാ ദീര ദു പല്യജെ] 

നിഷ്യംഥെശാരിബൊശിരതഗരാമരദാരുഭ। ി 

൯൭. ശതാചഫ്വാസരഒ,സ്ു ചക്കാകുഷ്യാഗരുക ച ദമനനൈഃ। 

സസജ്ജരസമത്മി ഷ്ലായ ഷ്ട )ചോവഫലി നിദചൈഃ। 

൯൮. ക്ിതൈന്നാളി കെരസ്യസ്ത്റെ ഫസ്മിലജ ശര പഖാ। യൊ 
ജ്യൊൌരെണ്ടക യാ ശാത്ഥമധഃകായെലിപാല തഃ॥ 

പാല്ലെറേറിത്തൊല! കവന്തൊട്ടിലെര നാല്ലാമരത്തിന്തൊ 
ലി ഇഖ കഷായാലച്ചു കൊലരക്ക പ കൂറി ഡന്നാവിക്കിഴക്ക 
രമ്യ തകര ദൈച്ചതാരം ശതകുപ്പ വിമു ഡാന പ്പല്ല 

കൊട്ടാ അകില രക്തഥന്ദറം ച്ചെഞ്ചല്പ്പും മഞ്ചട്ടിപ്പപൊടി 
എരട്ടിമധുരം ഞാഥല്ധുവ) വ്ച്ചില ഇവ അരച്ചു കലക്കി വെ 
ഉ മൊെട്റായൊ ച്യയണ്ൂതയൊ ചെത്ത കാച്ചി കഴുത്ധിന്ന ക് 

പ്ലാടവും തെപ്പക്ക ൭ പാടിക്ക പ്വൂന് ശമിക്കം* 

ന് ൯. സെകാത്ഥമം ഭ3പാരന്തിചത്രലാമജ്മുദാരുഭി 

കല്പയെച്ചു സുഖാദ്റീന്തല് പ്ര ശസുമപരാജിതം॥ 

മെലെക്ക തെച്ചിയില രാമചും ദെല;താരം ഇവയിട്ടു ഖെ 
തും തളിച്ച മമനമാഷ്ണണുമാക്കി മെലൊഴ് കരക. 

ചാന് 



മേന, അആദരഗ്യകല്പ്റുമെ ബാചചികിത്സടയാം 

൪൭ഠ0.. എവ൭മടി; പ്രഴയുകരഗെ സ്ള്ാമെണു കസ്യയശ മഥ 
വാ! കഷായെഷ്യപദിഷ്ടെഷയയുഞ്്യോല്പഘു മധുസഫീം॥ 

മെല്പറത്ത ചികിത്സക കൊണ്ട പടി 229 രിൻ ശമിക്കും 
ചിലത ശമിക്കാതെഷണ്ടാല് കഷായങ്ങളില് മുലപ്പ്യാവും കൂടെ 
ഒലക്മവയുയ വഖെണം... പൊടിക്കരപ്പുന് ശമി ചം 

വെണ്ണ ക്രപ്പുന്െറ ചഠഷചണം 

൧൧. ശി രാപവ്യാസ്ഥി പാശ്വാത്തിച ഷ്മൊബന്ധജവമരെവ 
ത1സവ്യദൊത്തെധ വാ ഞ്മഫഷഫോമഷേഭൈറ്റെ്യുടേ പം 

 ക്രൈവ്യൂതയ। 

൧൨. ക്ഷാരൈരിലാന്തരാല്യ്യാച്ചൊ ഖ്യാപ്ലൌതിസഫസാവ 
പുദിഅള്ക്ലൊല്ലെൌഫി ത്യമാധത്തെഖിസച്ല*ക്ഷാരകൊഫ്യയ| 

_  തലലെദന സന്ധികളില് കടച്ചില എല്ലപൊളിച്ചച ധാ 
ര'പ്പുറങ്ങളില്വെദന മലബന്ധം പനി ജവ എല്ലാസമയ 
വും ഉന്ദാകും നിര ചൊളങ്ങിയിരിക്കം- ഉഴന്നിന്മണി പൊലെ 
പുക. കങ്ങഠാ ഉണ്ടാകു പുക തുരടെ ജടയില് പെണബിറലി 
തറിയാലുള്ള ഛായ തൊന്നും വ്െഗത്തില് പ്യാപിക്കും_ കണ്ണക 

ര] അധികമായി ൧൮൮ ശ൭൦.-- ഇവ കുന്നടൊല് യ ഡാ 

പ്ുരനെൌനു അറിക റ 

൭ ; വെണ്ണ ക്രെപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

 (പുരടടവാ൯) 

൧0൩... പയസാനാകളികെരസ്യപിഷ്ട ാമഞ്ജിഷ്യയാസഫ। 

അസ്ഥിനിലിംചപെദാകദയതുഫര്തക്യമുഫുമ്മഫു?॥ 

തെങ്ങാവ്വാലില് മഞ്ചൈദ്ടിപ്പെറടിയും കടുകക്കെരുവുംകൂട്ട അര 
ച്ച കൃടകൂടെ തെക്കുക... തുടങ്ങിയ ഉടനെ ജത ചെട്ത്രാല് ച്ചെ 

ണാിക്രമ്ല്യന് ശമിക്കം. 

൧ഠറ്.. അഥഖാവ] രളാമൂപത്വപ്വൊെമ മു ഷ്യൂയാസഡാ! 

യദ്വാപാരന്തികാമൂലഭാവ്വിത്വശഷ്ടിചന്ദനം॥ 
ഞ്ഞി കൊട്ടകത്തി ന്ചെരുമ്മന് തൊലി യൂം മഞ്ചട്ടി പ്പൊടിയും 

കൂട്ടി തെങ്ങുപ്പാലില് താരച്ചുംതദകയുമാ-- അല്ലായെങ്കിൽ 
തെച്ചിവെരുമ്മ ദതൊലി മരമഞ്മാ ത്തൊലി എരട്ടിമധും ചി 
ന്ദനം ജാവ തെങ്ങാല്പ?ലി ല് അരച്ചുതെക്കുക- ഖെുന്റിക്കരപ്പുന് 
ശമിക്കും 



 ദശമാദ്ധ്യായ$ ൧൪.൭ 

ന ൽ (ലികൂംഗമുസ്മാദി കഷായ) 

ി ൧൧൬.. പിക ംഗമുസ്മാദ്ദനിംബന ംബത്വഗ ഭയാജ്ടു രന?! 

ശാ ഭിബാമലകല്യയാ്രിപഭടാലരജ ഹദധയൈ॥ 
൧൧൬൯. കവാഥമാദെൌപ്രയു ജി തകട്ട കാമാക്ഷികാന്വിതം | 

ധാരൊമ്ററെനചിബെ ചയ കയിരെണത്രിവൃതൊപി ച 

ചിഴാലര മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ ചുത്തരിക ന്ദെവെരുമ്മന് തൊലി 

ചെപ്പിന് തൊലി കട്ട നിര്മരുതിന്തൊലി। യന്നാവിക്കുഴ 

ങ്ങ യെല്ലിക്ക ചെവലഴുതിനവെര പളൊലം പരട്ടമഞ്ഞറാ 
മരമഞ്ഞത്തൊലി ഇചകൊന്ടെ കഷായേച്പ കട്ടകരൊഫണി 
യും തെനും മെദ്പ്യോട!ചെത്ത സെൌലിദ്മൂികക.. അപ്പ്യൊഠം കറ 
ന്ന പാലില് ത്രി കൊല്ലക്കൊന്ന പൊടിച്ചുചെ ത സെധിപ്പ! 

4൭, മലഭശൊധനസ്ത്കു തടചില്പ ഫ്ിക്കില് ത്രികൊല്ലംക്കാന്ന പ്പാ 
ലില് സെപിപ്പ'കൊണ്ടെ. കഷായത്തിന്ന മെപ്പ്യൊടിക്ക കുട്ടക 
രൊഫണ് ടുച്ാമഷയ്യം പവെൊന്ദും 

ണ് (ദൊണചു ജ്യാടി കഷായ) 

൧൨. ഷി; പുദ്യലി മ ംഗാബ്ദു പാരന്തിമുപചദ്യരലെഃ। 

ത്രായന്ത'ച്ചദിരാരി ജ്ൂപടൊലമ്മു ഹതി യുകെ ത 
൧ാഠു- സഭാ ഃകഷായഗ്ശുസ്ടൊത്രമാക്ഷികെണസ മധ്വിതഃ। 

മലുകാഞ്െ ചൃണ്ണൂാട്യാായുക്തൊലാജി രകണലായ 

തുമ്പച്ടൂവയ പിഴാലരി മുത്തെങ്ങക്കിഴത്ങ തെച്ചിവെരുമ്മല് 
തൊലി ബ്രുപ്മി കരിങ്ങാച ക്കാതല ഖെറ്റ്യിന് തൊലി പടൊ 

പം െ!൨ഖഴൃതിഗവെര ാവതകാണ്ട കഷായാവചു) ഒഉതെന്മെ 

പ്പാടികെത്തു സെവിപ്പിക്ക - അത്ആക്കല്ലം ഏംടിമധുരധുംസ 
മാ കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച മെടപ്പ്പൊട! വെത്തിട്ടും ര്ധധിപ്പി മൊട ശു 

പ്ലെടേ। ജുരകവുകാം_ ചെ ണ്ണ ിക്കരപ്പുന് ശമി ധ്ംം 

(ഭുവ്യാദ! കഷര്യം) 
നി യം ് ൧൭൯. ടൃവ്യാപചട്ടൊലഭ്രനിംബപാരന്തിചു ഷു ചരകൈഃ॥ 

ത്രായമാണാബലാദ്വന്ദവമധുകാമ ദാരജഭിയ യ 

൧.൧ഠ: ശാരിബചന്ദനൊ ശിരച രാംഭൊഭിശ്ചസാധിതം। ഥമ യുതെമേ മ: ക്ഷുക്ഷാരംപ്രപേയെപ്ലുമം] രി ക ക൨ക പടലം പൃത്തരിച്ചുന്ടചെരുമ്മ ജതൊല തെച്ചി പ്പു കമൂരിക്കിങ്ങ ബ്രഹ്മി കധന്തൊട്ടിചെര ഉയരകത്തിഎ 
പവ്വെര എരട്ടിമധുരം ഒപ്പതാരം നന്നാറിക്കുഴങ്ങ നന രാമ 
ചയ (ര ലതു 8 വവ ത്രിഫ മരംവെലിതു വകൊണ്ട കഷായ വേച്ചു തെന്മെ ടിപ്പ്യാ 

ം 
1 ച് വ്വ 



പം ₹! ിു 

രവ ആരൊഗ്യകല്ലഴൂമെ ബാലച് കി യ 
ന നം 
മി ലു 

രെ നി 
ന ഹ് 7 

എ. രി 
റി 1 

 ഉിചെത്ത സെലിപ്പിക്ക. ധെറ്ഠന് ക്രരപ്പുന് ക൭ടനെ ശമ'ക്മാം ല് 

(ബലാരാസ്റ്രാദി തൈല) 

൧൧൧൦ ബലാരാസ്ത്റുമേ താക്വാഥെ ഫണി ലല്ലിശി ശാമുതാദി 
സംദ്യപിഡി തംസല്ലൊയൊജയിത്വാരസംസമം[ 

൧൧൨൨൦ സ്റ്റു നാമരകാഷ്ടെ ഗാതുരുഘ്യഫലിഖിനതൈ। 

സൊശരചന്ദയല്യാധിമധുകാംബുദചാര ഭിഭ്യ 
൭൧൩... കല്ല്ിതെതസ്സാധിതനസ്റെ ഫൊ നാളി കെരഫലൊത്തെ ലി 

ചഃതിലജൊലാശിരൊഭ്യംഗെ ക്ഷാരകത്തേസ്യശ സ്യതെ॥ 
ക വന്തൊട്ടി വെര അരത്ത ചിററമൂത ഇച കഷായലേച്ചുഅ 

ത്തില് വെള ച്ചെണ്ണുംയാടട സ്സ മറ കൊട! തൊലി യിരും ചവ മ 

ഞ്ഞ. ൯൯ രം ചിററമൃതിന് ധിരുംചെത്ത ദെചതാരം ലയന്വ് 
൬൮൧൧ തൊരപ്പരു തരം രാമധും ചന്ദന കൊട്ടും ഖ്യു ി 

രട്ടിമധുരം മുത്തെങ്ങക്കി ങ്ങ ഇരുലെലി ഇവ അരയ കല 
ഖെളിച്ചെന്റ്ുയൊ ദ്രീടനഖയൊ ചെത്മ കാച്ചരിയരിച്ചു തലയില് ി 
തെപ്പ്യിക്ക.- ഖെ [ക്ക ല്പ്േന് ശമിക്കും 

(മുസ്മാകതകാദി തലം) 

ല് ൪... മുസ്മാകതക നിഷ ാഥെദുഷ്ഠാഭി ദര സാ ഹ്വിതെ] 

ശാരബൊശിരയ ടൂ) ഹഥോസുരദൂമഫ ല (ര മൈ 

൦8൫ - കാരഠ ചൊരതക്കൊലഫലി വ് 1ധതച്നദഥൈഃസ 
സജ്ജൂരസടകെലലെയെ ക്കി മതൈനംമ!കെരജം॥ 

൧൩. സ്റ്റെഡംതിലസ്ൃഖപേകവംമൂര്ദ്ധൊയുഞ്ജിതസെ ലയെ 
ന്൩ 

ലേദധിചിരളപേത്രൈഭപകാമംഭ! പ്രശസ്്യതെ 

മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ തെററാന്വരല ഇവ കായം ചച്ച അതി 
ല് കവക ശതാധഖരി൧൦ഴങ്ങഇപററിന് നിര ചെത്ത നന്നാറി 

൧) ഴങ്ങ രാമഥ്യഠ എരട്ടിമധുരം ഭദവതാരം ത്ര ഫല കരിഞ്ചിര 

കട കാ്ൂരക്കിഴങ്ങ തക്കൊലഃപ്പ്ട്ട ല് ഞാഴല്ച്പവ്൮ തകരം 
൧.. 3൨.൦ 202- ഞ്ച പ് ജവ അരച്ചു കലക്ക] വെളളിച്ചെ 

തെ? ഷ്ലടനുയൊ ചെത്തകാച്ചിയരിച്ചു തലയില് തെപ്പി ക” യ 

ലന്തയില ക.ഞ്ഞെക്കൊട്ടകത്തില ഇപയിട്ട ലെ്ുംവെല്വ അ . 
ത തലയാ ഒഴിച്ചു മെഴ്ഴക്ക' കക്ഷ ക. പച്യയെള്ളുത്തിരു കു ] പ 

ക്ിക്കരുത.- ലി 

(ലാദഷാബലാദി തൈലം) 

൧൭... പാക്ഷ്ാ ബലാ ശവ്ഗ ന്ധാബ്ദുചി രമമൂപവല്ലലൈ രി 

സ്വ മ്ധാകഷായെമഞ്ചിഷ്ഠാകുച്യയ ഡ്യൂ! കുചന്ദമെന॥ 



ദശമാദ്യ്യയേ!. 6-ന് 

൧൧൮൨. കലി തൈറ്റാകികെരസ്യസ് ധസ്സറഘ സ്മിലസ്യ വാ 

പ്രശസൂഃക്ഷാരകാത്തസ്യകായ സ്യാ ഭ്യംഗകമ്മണി॥ 

കൊപ്പര൧൭ കുവന്തൊടിലെര ത്മാമുക്കുരം മുത്തെങ്ങകുമിഴങ്ങ 

 കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തിന്ലെരുമ്മന്തൊലി ജപകൊനണ്ടെ കഷായ 

പച്ച മബ്ബൈട്ടിട്പ്യൊടി കൊട്ടം കീരട്ടിമധുരം രക്മഷന്ദഹം ജല 

അം ] ാപുണയൊ പെത്ത കാച്ചിയ _ അരച്യുകലക്ക ലെല്ലിച്ചെണ്റുയൊ ഖു ഇയെ ൭ ചു 
ലും രിച്ചു കഴുത്തന്ന ക।൦ എല്ലാടവും തെപ്പു]ക്ക_ ഖെണ്റിക്കരപ്പ 

 ശമ്വക്മം- 

(അഷ്ടവല് ക്കതെലം) 
ടം 

_ ൭൧൯... രഖിലല്പ'കദംബാക്മുലാരിക്ഷിരി വല്ല,ജെ। 
ല് ടം ക്വഥെഖടിരശൈലെയമത്ങിഷ്ഠറശാരിബാബേെര് 

_ ,൧൦- കാരലിനളദാഭൊദിസ്്ഫലാലൊരചന്ദനൈഃ] 
എലാലഖംഗചത്രെശ്ചകല്! തൈനാമികെരജഃ॥ 

൧൨൧. സ്റ്റു ഫസ്ദിലചാനാമഥചാദധിമസ്മസാ ന്വിതഃ | 
പകൊഘിതൊധര്ചയ്യേസ്യവഖാ രിചാതബലാമൃതം॥ 

ലെറ്റധ്യാടംത്തൊചി കടമ്പിന്൯തൊലി എരിക്കിന്ചെതരുമ്രണ് 

തൊലി ഏകനായ കത്തിന്വചെയമ്മല്തൊലി നാല്ലാമരത്തിന് 
തൊലി ഇഖവകൊണ്ടെ ശഷായംവച്യ കരിങ്ദാലിക്കാതന് കന്മതം 
മഞ്ചൈട്ടിപ്പൊട! ഗന്നാറിക്കിഴങ്ങ ശുത്തെങ്ങകപഴങ്ങ കരിക്തി 
രകഠ രമേച്ചൂാ ഇരുംവലി ത്ര്ഫച കചരിക്ക ഴങ്ങ ചന്ദ്രഥം 

ലി ഏലത്തരു എലധഖങ്ങത്തൊദാി പച്ചില ജവ ത ന കലക്കി 

ഖെച്ചിച്ചെണ്ണയൊ യാ ചെത്ത ്ണ്ഠയൊടട സമം തയ! 

ര്വചെ ഹം കൂട്ടികാച്ചിയരിച്ച കഴുത്തിന്നു ക് (൦ എല്ലാടവും തെപ്പുി 
ക്ക - മെലെക്ക ഉരകത്തി।റവെരിട്ട വെട വെല്ല ഒഴികെ ഏ 
ന്നാല് വ ണ്ണി കരപ്പന് ശമി കമം. 

കരിങ്കരവ്വന്െഠ ലക്ഷണം 

൧൨൨. നിലഗ്ലെഫൊമഫൈത്സെ ധൊധു്രാഭൈഃപിഭകൈ 
ശ്ചിതഃ ബാഷ്ണുസ്രാലോം ഗഭംഗാഡ്വ്യൊനിലൊന്തകണ്ടകചിത॥ 

ക വത്തധനിറത്തില് ഖ൭൭൪൭ യഥയൊട്ുടകൂടി ന് രകാങ്ചയും 
ഉടനെ അതി ന്കെല് കറപ്പും ചുചപ്പും കൂടി കല ന്ന നിറത്തിലുക്ഛചച 
പുക൭കങ്ങാം നിറകയും അധഖറാിക൯ന്ാ ഇടയില് മുള. പാവിയ 
തുപൊലെ കൂത്ത മുഖ്ഖത്തൊട ടി ചെവതായി ചില ഉണിലപു 
വ്വട്ടചയും കണ്ണുനിര രലിക്ഷകയും പ്ലല്ലന്രങ്ങി ടഡുകൂയും കാന്മോല് ആയത കരിലംരപ്പനെന്നഅരിക... ി 

ി 

ലം 
രു 

ം 

ി 

ര് 

ി ് 
. ക 

ല് 1 ൮ 



൬ . [ ₹ ൦ ലക റ്ത്ആ്ള്.മ്ഹ് 
നം ന് 1 ഷ്ണ 

പി ക ലം നി 

ക 

ട് ത്ര ആ രെൊഗ്യകലദ്ൂമെ ബാല ചികി 

ക ര'കരവ്വന്െറചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പാ൯) 
റ് ം ൂ . ൧൨ ൩... ാവ്യികരന്മയൊ്വു്യംയദ്വാകാളാരിമെജേം। 

നാ ശ്ദ്ധ ഷ്ട വാലുംവെനുഫമ് ഉ കെരസ്പു്ശ്വ നാപിഷ്ഠ ലോംപെയുഫ്ുമ്ുഹു 
മരമഞ്ഞ ത്തൊചി ഉങ്ങിന്് തോല് ഇപ തെങ്ങാച്പ്യാലിലരച്ച 

കൂടകാടെ തെക്കുക. അല്പായെങ്കില് കരുപെലപ്പട ഒുൃങ്ങാപ്പം 
ല!ല് രരരച്ചുതെക്കക-- കരി കരദ്പ്യന് ശമിക്കും. 

൧൨.൪... അ ഥലാമധുകാക ഭാദലാരി ദ്രാശജപാടികാഃ। | 
പി ദ്യപാതെമശഗൈവലിംവെദ്ധം തിഫലാന് രദൈരപി) 

എരട്ടിമധുരം മുതൌങ്ങ ലരട്ടമഞ്ഞ0ം ആനാടിയന്ഇപയും 
തെങ്ങാവ്പ്ാല]ുരു അര] ൭ ക്രാ... അല്പായങ്കില് ത്രിഫല മു 
ത്തെ 2൮ തെങ്ങാപ്പാലിര താച്ുതെരക- ഏന്നാശ കരി 
കരപ്പന് ശമിക്ഷംം 

(ന്ലിമൂലാദികഷായം) 
൫, റീ. ൧2.൫... ന ദ്വ മുപാഘിമാം ഭൊ3മെവനാദചരൊരഭചം। 

കപാഥഞ്ചാപായയെല് പ്രാതമ്മാക്ഷ കെണസമന്വിതം॥ 
ദ്ധമേരിചെര ചന്ദം മുത്തെങ്ങക്കി ഗങ്ങ 

ചെവചിരവെര ത്രിഫല ജവകൊണ്ട കഷായംവ൨ തെൻ 
മെപ്ധ്യൊടചെത്ത രാവിലെ സെഖിപദ്പ്വിക കര ദരദ്ൂന് ശമി 
൭ 9... 

ു  ക്താദി യ (കരാതത ക്മാദികഷയേം) 
0.൩... കിരാതത് ക്താഖഠശാഴ്ജ,കോരവി നിംബചഠല് ലൈ! 

സിദ്ധ ഷായൊമധവാഡ്യൊനലസ്യയശമ്വാ ചരം 

പുത്തരിച്ചുണ്ടപെരുമ്മന്തൊചി ത൭ ലൊടത്തി 

ന്ലെര കിരിയാത്ത കരിഞ്ചിരകം വെപ്പീന്തൊലി] ഇല 
കഷായ വച്ചു തെൻ മെപ്വുെംടിഷെ യ്ത. സെധിപ്പ്പിക- കരിം 
രപ്പൂന് ശമിക്കും. 

ലേ... മൂധാതൈലാംഗതൈെം,ലട്വെപ്രാഗ ദെവാത്രക്ല്പലയെ 

യഅംഭദാമൂദ്ധാഗയൊശ്ചാപിതിലകൊക്ഷമഥ പില 

ത്൦ഴലെം ൭2൮൧൭൭ നക മും ടിപദ്വവ്യം വണ ക്കരച്ചു 

നന പറഞ്ഞതുതന്നെ മതി. തലക്കും. മെചെക്കാ ചെം വെ 
യാന് ക്ലഠാക്കുരപ്പന്ന പ റഞ്ഞ്തുമാംം 

൨ ൭). ജത്യത്രപലപടനാത്ഥാനാമഷ്ടാനാംലക്ഷണണൈസ്സറ] ഃ 
സാക്ഷിപ്പ്യൊക്കാചികി ത്സൈഷാഭഷ്ടരപ്യ നൃത്രപിസും॥ 



ഏകാ ശാദ്ധ്യയേ? ഫാള് 

പ ധ് ഇമ്ിെ ഇജപിടെ ചാതാകൊന്ടെണ്ടാകുന്ന ചിസപ്പത്മാം 

 എട്ടിന്നും ല ഷണങ്ങ ജും സംകെഷപിച്ച ചികി ത്സയം പറയ 
മ്ലെട്ട ഇതില് അന്തഭവിക്കാത്തത അ ന്യഗനഥത്തികകയു ഒറ്രമ 

ക്കി അറിഞ്ഞു കൊഠാകയും ചെണംം 
ജതി വാഷോസൊച നാമകരാമാനന൯നാഥപ ണ്ധിത പാ 

 ശപെന്ദ്രമൃതാ ലാരൊഗ്യകട്ടുദുമെയാലല!കിത്സായാം ദശമസൂ 
. ബകൊനാമാശമാദ്ധ്യായ 8 

തിനാ വാനി 

ആ. രൊഗ്യകല്ലദ്ടുമെ ബാലചികിത്സായാടെ 

ഏ കാദ ശാദ്ധ്യായ പ്രാ രംഭ8 

൦-൦ ട്ടോ... 

ഉ ഴന്നിന്മണിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
൧.. മൂര് പെ ഭതാപൊടാഠാശ്ചതത്രതത്രത്്യഹഫംതഥാി 

ടുത്തി .തൃ൭ ശാപൊാത്വേരച്ാടുസ്ുഃപിതചൊ ഫി തഃ 
൨.-- മാംഷാപമൈ:.്ചഖിസ്റ്റെ ടൈരാലിതൊഥയരഥാഗതാ। 

വ ച്യൊഭെ ദൊരുലിസ്ധമ്1യ്രാരുക്തിക്തമുഖതാക്രമഃ॥ 
൨൩... തൃ്ലാവധൂമകൊനെത്രദാഛചൊബധിരരാചിചി। 

ഭഷ്യന്തെ മാഷ കാത്തസ്ൃചി കാരോസ്സ്സു ഫസാ ശിശൊ 

 മാഷകവസച്ലും ഉണ്ടാകുന്നതിന്െറ ആദിയില് തലചുട്ടം 
 ശര്രത്തില് അധിടധിടെ ചുട്ടനിറലും പഠിയും മുന്ന ദിഖ 
_ സം ഉന്ടാകയും ചെയ്യം. പിന്നെ പലരെ കനമില്ലാത്തതായി 

ധവെദന തു ചായിട്ട തൊടാന് പ്രയാസമായി മഞ്ഞസയ്യം 

വ പ്പൂക്ൂടിയ നിറത്തൊടട മുടിയതയ നിരകാണ്മടയും അചി 
ടെ ഉഴുന്നിനുമണിയുടെ ഖമുപ്യത്തൊട്ടേം തൊണ്ടുചളഞ്ഞ ഹിറ 
ത്തൊടുടംഗുടിയപുക്കത്ങാം നിറകയും അഗങ്ങറാക്ക തളക്ച്ിയും 
൭൧ലം ഇടുക പൊകും അലി ഷില്ലായ്ക്കയും കഠിനമായ ഭുവദധ 
ഖൃഠ വായ കഷ്ഷ്രികയ്യെം തലതരിചചപ്പുഠ ത്്ിര്ദാഫവും മുക ജ് ഞ്ഞതെട്ടകയും കളില് പുമല്വിലയം ചെചി അടവും ഉണ്ടാകും 

 ചൂന്നപലചംഷണം കാനില് ഉ ഴന്നിന് മണിക്കരദ്പിനെന്നറി കം 
ാ (ച ഴന്നി൯മണിഷരെപ്പന്െറചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പാ൯) 

റ് ര... പയ സാനാമികെരസ്മ്യപാരന്തിമൂലലല്ല,ഖം॥ 
പിഷ്ടവാമാഷകമാചിം൭ പദ്യദധാമാകവന്ദനൈഃ॥ 

ച 



ര; ആരരാഗ്ചല്ഠമെ ബാലചികിത്സായാം വ്യമല്ലിറൂ 

തെത്മാപ്പാലില് തെച്ചീവെരി ന്മെല് തൊല്' യൊ എരട്ടിമറു 

രം ചന്ദനം ജലയൊ അരച്യുതെക്ക- ഉഴുന്നിന്മണിക്കരപ്പ്ന് 
ശമ ക്ഷം 

൭-- അഥവഖാമധുകൊ ശിീരശാര് ബകേന്ദജിരകൈഃ। 
അക്ഷസ്യാസ്ഥിനിതെനൌച വ നഖത്യാസുവചൊപ്പി വാവ 

ഹലീരട്ടിമധുരം രമ്യം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ജിരംട താന്നിക്ക 

ഒരര ജാവ രെങ്ങാപ്പാലില് അ രച്ചുതെംംകമാം- വെട്ട 
ത്തൊല.ഴം മെല്വ്വകാരം തെക്കാഠം 

(പാഠാടികഷായം) 

ന. പഠോപ്ടൊലദാധ്യ ബ്ലു പിചമന്ദശുതംജലംി 
സമാക്ഷി കംപചിബെല് പ്രാതശ്ശുമ്യകേസ്ൃത്ചൌ പി വാ 

പാടക്കിഴങ്ങ പടൊലം മരമഞ്ഞത്തൊലി മുത്തെല്ക്ക) 
ങ്ങ വെപ്പ്റിന്തൊലി ഇഠകൊണ്ട കഷായംവച്ചയ തെന് മെ 
പ്റ്യൊടിചെത്ത രാവിലെ ൭സചിപ്പിക്ക - കൊന്നഖെ രുമ്മര്്രീൊൌ ) 

ല।കൊണ്ട കുഷായലേച്ചു തെൻ മെപ്പെംടി ചെത്തിട്ടും സെ 

പിപ്പ ക്കാം 

(ത്രായന്ത്യാദി കഷായം 

9... ത്രായന്തികടടകൊശിരശാരിബാംബുദചത്സകൈ! 

ഭൂരി ബേനിംബഭു ദ്യ ചാ ശാഭിച്യാശൂതംജലം॥ 

ബ്രഹ്മി കട്ടകരൊഫണി രാമച്ചും നന്ന് 

റ്ക്കിഗങ്ങ മുത്തെങ്ങക്കിഴത്മ കടകപ്പ്യാലയരി പുത്തരിച്ചുണ്ട 

പചെരുമ്മല് തൊ ലി ലെപ്പ്ിന് തൊലി കൊടിത്തുവവെര ആട 

ലൊടത്തിന്ചെര ജപകൊണ്ട കഷായംഖല്വ തെന് മെദ്പമ 

ടി ധെത്ത്രിട്ടം സെധിപ്പ്റിക്കാം ഉഴുന്നിന്മണിക്കരദ്പൂന് ശമി 

മം 

ലു ല ഗസ്പിന്ന അണ് റ (്രലയില് കഴമ്പിന്ന അ ജു നാഷ്ടമ മൂണും 

൮൮ -- മഞ്ചീ ഷ്ാ ശാരിബാമുസ്മാരാസ്സാമധുകചന്ദനൈഃ। 

സൊശരൈരഞ്ജനംതൂല്യുട്്യിത്വംപ്രലെപയെല് 
ഷി ണ്ട 

ബാല ഡ്ൃശിരസസ്മാ ന്തയെ ൯ സൂന്പയാമൂര്ര്യി ാല ഡൃശിരസസ്മാപ ശാന്തയെ! 

അഥഖാനലനിതെനകിംശകസ്വരസെനലഖഃ।॥ 
റി ി - ] ൧) ്് [ 

ട്ട) അഞ്ജു നാഷ്ട്മകൂ സ്യ ംമൃര് മ്ലിബാലസ്യയൊജിത 

അ ംംഗദാഥം ശ് രൊദാഫംഠൊത്രദാഫഞ്ചഹാശയെര്॥ 
ളു 

മഞ്ചൊട്ടിവ്വൊടി നന്നാരിക്കിഴങ്ങ മുത്തെങ്ങക്ക ഴങ്ങ അര 

ത്ത മ്രേരട്ടിമധുരം ചന്ദനം രാമച്ചം ജപ ൩9 ഒഓക്കട്ടിയെ 
ി 



ഒറ കാദ ശാദ്ധ്യർയ 5൫൨. 

_ഉത്തൊമം, അണ്ജുനക്കപ്പ ഇങ്ങിനെ കൂട്ടി പൊടിച്ച മുല്പപ്പാലി 
ലാ ചെണ്ണണുനെയ്യിലൊ കരുമുരുക്കില ന് രിചൊ ചെത്ത മുദ്ധാം 
വില് ക്ഴമ്പിട്ടക ശരിരത്തില് ചുട്ടു നി വന്നതും തലചൂട്ടം കണ് 
പുകച്ചിലും ശമിക്കും അഞ്ജു നാഷ്ടരമമമന്ന ഈ പ്പൊട്വക്ക ചെ 

 രാകുന്ന൯ഃ 

(ഭംഗരാജാദി തതെലം) 

൧൦൧- ഭംഗരാജാമൃതാദുവ്യാപാമന്തികുസുമൊത്ഭചെ] 

രസെമധുകകഷ്യാബ്ുചന്ദനൊ ശിരഖാരിഭിഃ 
൧൨... ക ലി തൈന്നാളികെരസ്ൃസ്സറെഫസ്പിചജഎചവാ। 

പിപക്വൊടഭ ഞ്മു നമു ദ്യൂശ്ശസ്ൃതെത്രവികശഷതഃ॥ 
കഞ്ഞുണ്ണി, ലി ററമൂത. കക, തെച്ചിപ്പുവവ, ഇചററിന് നീ 

രില് എരട്ടിമധുരംം കൊട്ടം, മുത്തെങ്ങക്ക] ങ്ങ, ചന്ദനം, രാമു 
ചും. ഇരുചെലി; ഇല അരച്ചു കലക്കി വെളിച്ചെട്ന്റയൊ എ 
ണയെഃ ചെത്ത കാച്പ്യിയരിച്ചു തലയില്തെച്ലു!ക്കകം ഈ ഏത 1:86) 

ണ്ണ ഉഴന്നി നണിക്കരപ്പുന്ന ഏററവും ശമനമാകുന്നും 

(മുസൂമൂതാദി തൈലം) 

4൧൩... മുസമമൂൃതാബലഃ ധാത്രി നിഷ്ടവാഥെസ്സെഫസമ്മിതം) 
പാരന്തിപുജ്യസം ഭൂതംസംയൊജ,സ്വരസംചുനഃ॥ 

ര. മഞ്ജിഷ്യാകഷ്ഠയഷ്ട_ ഠ്വചന്ദനദ്വയദാരുടി] 
 ശൈലെയസരകകൊശിരനതചൊരകവാരിഭിഃ॥ 

൧൭൫. കലംതൈന്നാളികെരസ്യസ്റ്റെഫസ്സിലജഎചചാ। വി 
പക്വൊല്ലഞ്ജ നാല്സദ്യൊമാഷകംലി അയച്ചു തി 

 മുത്തെങക്കി ഗങ്ങം മിററമൃതം കുവത്തൊട്ടിച്ചെര, നെല്ലിക്ക; മ്പ കഷായം വ അതി, ര ല് ്[ ദ്രേണ്ണയൊട്ടേ സമം തെച്ചിപ്പ്പ്പി 
ച്െത്ത മഞ്ചട്ടിപ്പൊടിം കൊട്ടം, ഏരട്ടിമധുരം ചന്ദ നം, രക്തചന്ദനം; ദവതാരം, കന്മതം, ചരളതും, രാമച്യ൦, തക രം, കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ, ഇരുലെപി, ഇല അരച്ചു കലക്കി ധലെക്ി ചപെണയൊ എണ 1 നിക നയത്ത കാച്ചിയരിച്ച് തെപ്പിക്കുക ഉഴ ണ്വണ ക്മരപ്പനൂ ശമിക്മംം 

൧൯... ാഗശുക്കമഷ്ടപഖുന്തദധ ദകായസ്ൃയയെജേയെല് | 
പാന്തിദചധാത്യയംഭശ്ശിരസൊംഗസ്യവചെഷ തെ॥ റ 

റ് തു മുന്പറഞ്ഞ അഷ്ടലല്ലല തൈലം കഴുത്തിന്ഷിഗ എല്ലാടവും തെപ്പിക്ക.-- തെച്ചിയിലയും നെല്ലിശയുമിട്ട വെദുംവച്ചു അ 
കൊന്ടെ കളിപ്പിക്കകം 

ന 

മ ൨ഠ ി 



ന് ആകരാഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം ക 

൧൯... പചെപാഡസ്റ്വതയൊജ്യേസൌൈം പ്രാക്താഇഫതഥാചിലെ | 

തൈലഞ്ചാപൃഷ്ടവല്ുറഖ്യം വിശെഷസ്മപദെക്ഷ ത്രെ ള് 

മുന് പറഞ്ഞ ലെപങ്ങളം തലയില്കയ്ക്യകാന് പറഞ്ഞ കുഴ 
മ്പും അഷ്ടവല്ലതെലവും പ ത്തധിസദ്പ്യങ്ങാാകര എല്പാററി 
ന്നും പഠവന്നതാകുന്നു-. പിശെഷിച്ു ചെയ്യെന്ദെത ജനി അ. 
താതിരന്റ ചികിത്സയില് പറകയും ചെയ്യം. 

 മുകുകമണിക്കരപ്പുനെറ ലഷ ണറം 

ഥാും ഹ്കാചാജേവരിതസ്യാംഗെശ്രൊഒ ഫായിലാരണമ്ു, വിൽ 1 

സ്റ്ൊടകെകമ്മരി ലാടെടെപ്പുസചാസൈവചോിതൊയടി ല 

൧൯- 8 ശ്യതെസസ്ധി ഷസെപദെദാഭ രമേരി ചാഫ്വയം ] 

പിസവ്പമാദിശെദ്ദൈദ്യസു ച്ചികിത്സാഥകഥതെ॥ 

കതദിചസം പനി ച്ചതിന്െറകശെഷം കയി ചൊപ്പെട്ടേകു 

യ ഗീരിന്മെല് മള കമണ!പൊലെയുറ പുടകങ്ങാം പൊട 

ന്നനചെ നിറഞ്ഞ സന്ധികളില് ധലിയപ്പ വദന ജചയൊ 

ടുംകൂടെ കണ്ടാടാ അത മളകമണിക്കരപ്പിയെന്ന വൈദ്യന് ആ 

റികയും വെണം. തതിനൊ ചികിത്സയെ പറയുന്നും 

നി 

മുക കുമണിക്കരധ്ുകന്റ ചികിത്സാം 

(പരിചുമന്ദാദി കഷായ) 

൨൦൨. പിചമന്ദാമൃതാചി ശാലാ ശാരജനിതൊയകൈഃ। 

സിദ്ധാകഷാടയൊമധ്വാഒ ഡ്യയാമരി വംഖധിയ
ി യ ലതി, 

ഒവച്പ്പിന് തോലി ചിററമൃത ച ആടലൊടകത്തില്വെ 

രപ്ര മഞ്ഞ്റാ മുത്തെങ്ങക്കുഴങ്ങ ഇപകൊണ്ട ക്ഷായഠാവ൮വ 

ച്ചു തെ൯ മെപ്പ്പൊടിചെത്ത സെചിപ്ചിക്ക.- മുളകുമണിക്കരപ്പന് 

ശമിക്കം: 
(ശര യാകവല്ക്കാടി കഷായം) 

2.൦. ശമ്യാകഖല്ലംലധൈകു്ലാ വി കം ഗരജനിവ്യ
 ൭൧ 9 

ചകൈശകിമധുകാംഭൊദശാരബാചൊ രചന ഥെ?! 

൨... കാരധികലാളിപുഷ്യുഖചടിരൊ ശി രലാരിഭില്ി 

പാഠാകമലകി ഞ്ഞുല്ല,ചന്ര്രരെഖാജമൊജകൈ?॥ 

൨൩.-കട്ടകാപപ്പുടൊഗ്രാഭി സ്രായന്ത്യചേ പ്രസാധിതഃ।
 

ക്വാഥൊമാക്ഷി കസയക്കതൊമര. ചസ്യനിസൂദയഃ॥ 



കകദശാദ്ധ്യായഃ പ ൧൮൭. 

കൊറ്നവെരുമ്മന് തൊലി തുമ്പപ്പുവു ചിഴാലര് വരട്ടമഞ്ഞ 

റാ ആടലൊ ടകത്തിന്വെര മാശിക്ക ക്ലൂരട്ടിമധുരം മുത്തെങ്ങ 

കിഴങ്ങ നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ കച്ചരിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം കരിഞ്ചി! 

രക തെങ്ങിന്ധൃക്കി ലയരി കരിങ്ങാലിക്കാതല രാമച്ചം ഇരു, 

ചെലി പാടക്ഖ്ഴകങ്ങ താമരയല്ലി കാര്കൊകിലരി അയമൊ, 

തകം കട്ടകരൊഫണി പപ്പടം വയമ്പ ബ്രഹ്മി ഇവ കൊണ്ട 

കഷായയച്ചു തെന് മെപ്പ്പൊടിചെത്ത സെഖിപ്പിക്ക മുളകുമ, 
ണിക്കരദ്പന് ശമി ക്രംം 

(കെതകിപല്ലചാടി തൈലം) 
൨൪... കെതകിപല്ലഖാനന്താഥുദൂ പികഥേളിരസെ। 

വെല്ല ലാധാന്യകാംഭൊദകലിഗേനതചൊരകൈഃ 
൨ളു... തെജൊലതിലരായഷ്ടി ചന്ദ്രരെഖാതുരുഷ്യകൈഃ] 

കല്ലി തൈന്നാളികെരസ്യസ്റ്റെ ഫസു!ലജ മവ യധാ। 
൨൬... സില്ധൊഭ്യഗൈഷിത സൂത്രശിരസസ്ഡെചയനെ ശൃതം ) 

ധാത്രികശുകവല്ലല്യോമം ഭശ്ചസ്യപ്രയൊജയെ | 

കൈതകമമ്പ ക൨ക ചിററമൃത തെങ്ങിന് ചുക്ഷല ഇജുലററി 

ന്നിരില് ലിഴാലരി ഏലത്തരി കൊത്തമ്പറലയരി മുത്തെങ്ങ 
ക്കിങ്ങ കുടകപ്പാലയരി തകരം കചുരിക്കിഴങ്ങ ലെലപ്പുന്ന 
യരി ത്രിഫല എ,ട്ടിമധുരം കാര്കൊകിലരി കത്തുരുക്കജേ 

വ അരച്ചുകലക്കി ലെഖ്രിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണകയൊ ജഥാത്ത കാ 
ഗ് ചി യ്രി ച തലയില് തെപ്പ്യിക്ക - ഒനാല്ലികയെം കരുമുരുക്കിന്തൊ 

_ ലിയുമിട്ട ഖെള്ജഠവല്യ അതുകൊണ്ട കച്ളിപ്പിക്ക - ചെയ്തു അഷ്ട 

പല്ലംതൈലം തന്നെ മതിം 
൨൭. അധഃകായസ്യപിരകാപല്പലൈഃകവഥിതംജലംി 

സകഷി രി ഖല്ലലൈഷയ്യദാമേധൂകധ നികാശ്ൃതം॥ 
കഴത്തിന്നുക]ഴ കഞ്ഞി ക്കെഠാട്ട ചത്തിലയും നാല്ലാമരത്തിന് 

തൊടിയുമിട്ട വെച്ചുലെള്ളും പകരുക- അപ്പാംയെങ്ക് ന് ഇരിപ്പു 
ക്കറതതച്യം കൊത്തമ്പാചയരിയും ഇട്ട വെള്ളം വെല്യ പകരുക 
്ലുന്നാരഅല് മകമണിക്കരപ്പു൯ രമി കാം 

ലന്തക്മരക്കരറ്പുന്െറ ല൧ഷണംം 

൨൮) ശിരൊദ്രമപമിശ സേദാഫാരൊചകധൂുമകൈൻ | ജവ 
രിതസ്ൃത്രൂഫംശൊഫകൊലാഭൈസ്റ്ററൊടകകശ്ചിതഃ ॥ 

൨൯... മുധാവനതിദു ഗാഗ വച്ചൊദെദസമ പിതാ 



ച്ലാട്ട്ന ആരൊഗ്യകല്ല്ലൂമെ ബാലചികിത്സായാടെ 

യൊജായത്രെസകൊലാധ്വ്യഃകരി നഃപിതലൊഘിതര് ൮ തചതിരിച്ചല് ലാര്ദ്രി ഏക്കം ലുട്ടശിറല് അരുചി പുകഞ്ഞ 

തെട്ടല് ഇജപയൊടുകൂടി മത്ഞധിരത്തൊട്ടചെന്ന ചുഖല്പനിറ 
ത്തൊടുകൂടിയതായിരിക്കുന്ന ന് ര മുന്നു ദിചസത്തെ പനി കഴി 
ഞ്ഞതിന്റശെഷം കാഞ്ടംയും ആ നിരു്കെടത്ത ലന്തക്കുരു ഖ്ര 
മാണങ്ങക്ലായ പു൭കങ്ങാം ധിരകയും മുദ്ധാവ കഴികയും കണ്ണി 
ന്ന ചുഖധ്പ] പയറിലളക്കാ ഇവയൊട്ടക്ചുടി കഠിനമായിരിക്കുയും 
ചെയ്യാല് യു ല്യാധി ലന്തക്കുരുമരെപ്പുനെന്നറികം 

വയ കൂന്തക്കുരുംരെപ്പുന്െറ ചികിത്സാ, 

(അരച്ചു തെപ്പാന്) 

൩.ഠ.. നാമികെരസ്യദുശ്ധെനപിഷ്ട ബാദരഖല്ല,ലം! 
ചൊലംഖി ലിംചെത്തെനൈച പുഡ്ഡുഠം ച കരലിരജം॥ 

1 , നി 

പം ല്ലി 

ലന്തത്തൊലി തെഞ്മപ്പ്ാലിൽ അരച്ചുതെക്കുക ലന്തക്കുരു 
ഒരെപ്പയന് ശമിക്കും-- അല്ലയെങ്കില് അലരിപ്പ്യവവ തെങ്ങാപ്പ്പാ 
ലില് അരച്ചുതെ ക്കുക. കടന്നാലും ശമി രം, 

ള് (പട്ദൊലാദി കഷായം) 
൩.൧. പടൊലത്രി ഫല രിഷ്ടപയസ്വിതരുഖല്ലചൈഃ! 

സകാരരേഖകൈസ്സുംസിദ്ധഃകവഥേശ്ചമധുമാന്ഫിതഃ॥ 

പ്പ ൊലാ ത്രിഫല ലെപ്പി൯ തൊലി നാല്ലാമരത്തില് 

തൊല। കരിഞ്ച।രകം ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു തെൻ 
മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെലിപ്പിക്ക. ചന്തക്കുരുഥരെ)ന് ശമി 
48 0 

(സപ്പ ദാദി കഷായം) 

൩൨൨. സപ്പക്ടദനി ശായഷ്ടിസുഷചിപല്പചൈഃകൃത। 
ക്പാഥശ്ചമധൂസ൩ യുക്തഃ കൊലകസ്വയഫിതഃപരം| 

എഴ് ചാമ്പാലത്തൊലി വരട്ടമഞ്ഞ0ം എരട്ടിമധുരം പുല്ലാ 
നിത്തമിര ജപകൊണ്ടകഷായംധച്ച തെൻ മെപ്പ്യാടിചെത്ത 
സെധിപ്ധ്പിക്ക... ലന്തക്മരുക്കരദ്പന് ശമിക്കും. 

(കരിരാദി തൈലം) 
൨൩... കുരിരകരചി രാധമമപല്പവഛചോിലതാരസെ 

ത്രിഫലാകാരധികല്പസിധംതൈലംചശസ്യതെ | 
മുക യാന്ദെല അ ലരിത്തകളിര തെ ന്മാചിന് തമിര 

കൊഴടുഞാലി ഇഖററിന് നിരില് ത്രിഫല  കരിഞ്ചിരക 

[റ % ട്ടു, ക് 

ത്തത് 



ഏഎകാദശാദധ്യായ$ ൧൫൭൭ 

ഇ 1 ] ടു; ഇവ അരമ്ലഭ ലക്കി വെകളിച്യുണ്ണുഷൊ എണ്ണുകയാഭചത്ത കാ 

 ച്ചിയരിച്ച തെപ്പ്യിക്ക-- ലന്തചമരുക്കരപ്പ്ന് ശചി ക്ഷ: 

൩൦ അഷ്ടവച്,മധര്കായെമരി ചാംഭശ്ചസെല്യനൊെ। 
4 

സു $ ് 
വ) 

. യ ന്്യല്പിത്തലിസപ്പണ്തയയ 
ക്തെയ ച്ച ക്ഷ്യ്യത്॥ 

_ കഴുത്ത്ന്ുനുചഴ എല്ലാടവും അഷ്ടവല്ലംതൈലഠ തെപ്പ്പിക്ക-- 

മുള കുമണിക്കരപ്പുന്ന പറഞ്ഞ വെ ൭൮൦ കൊണ്ടെ കുമിപ്പിക-- ശെ 
ച്ച 

. മൊക്കയും പിത്തപചിസപ്പഞ്ങാക്ക ൧൯ ചറകപ്പെട്ടചയും താ 

0: ഴെ പറകപ്ലെടുന്നധവയുഠ പറയന്നതാകുട്നം 

പിഴാചരികരെദ്പുനന്െറ ലക്ഷണ: 

പി ന റല 

ടു [1 ി 

൩ റീ... ക്രി മി ല്ലേമാത്്രെവ്വി സ്റ്്ലൊമെ ട്സ്ാമ്രൈതഗ്രയരമുമെഖ 

ശ്മിതഃ ! ശൊഫഃക്രിമഘ്യകൊനാമമാംസള സ്ഥലസംദവഃ॥ 

_ പിഴാലരിയൊളം ഖലിപ്പുവും മഖ്വത്തന്ന ലെ പ്പുംമറവക്ടു 

 ടത്തലുപപ്പും നിറമായ പുമൃചങ്ങച്ലൊടടകൂടിയ നിര ധിഴാലരി 

 ക്കരദ്പുയെന്നരിക-- ആയത പ്രായെണ മാസമ, പ്ര ഒടശത്ത 
മി 

ഉണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു: 

ചിഗാലരിക്കെപ്പുന്െറ ലീ ചകിത്സാം 

. (അരച്ചു തെപ്പ്പാ൯) 

൩൯൩... ഹാള് കെരസ്്യദുശ്രധൊന പിഷ്ടപാദുവ്യാരജസ്ണമം। 

സാരപ്വാടി രമാലി ചൈല്ക്ൃമിഘ്യകമാറന്നിശം॥ 

കവ ഒയുടെ ഉയറല കരിങ്ങാലിക്കാതല ഇച സമ തെങ്ങാ 

പ്പംലിലരച്ച തെക്കുക-- പിഴാല രി ഒരെപ്പുന് ശമിക്മം 

(മുസുഖദിരാടീ കഷായ) 

ം ക്ക 4 1. ) 4 റ & ര് 
റി റി ലം: 

ളി 

ആ. 1 

റ്; 
3 

൩൭. മുസുഖേടിരയഷ്ടപ്യാഥവഭാപ്ത്റിധാന്യയകചന്ദനൈ॥ 

സ്ദ്ധാക ദയൊചധ്വാഡ്യഃകൂമില്ലുകലിനാശ
ന॥ 

മുത്തെങ്ങഖഴങ്ങ കര ങ്ജാലിക്കാതല ഏരട്ടിധധുരം മ 

രമഞ്ഞത്തൊലി! കൊത്തമ്പാല രി. രക്തചന്ദനം ഇപകൊൌ 

ന്ദ കഷായ വ ചൃ തെൻ മെപ്പ്യൊട! ചെത്ത സെലിച്ലുിക്ക_ ചി 

ഗാലരിക്കരഡ്വന് ശമിക്കും 

(ഖദിരെന്ദ്രിയ പാദി കഷായ) 

രു 
- രി 

വ വം ഖദിരെന്ദ്രയധാഭിരു പക ടചബ്ബ
ദഴിദകെലഃി 

൫: ]ിംബ ജി ബേധാശാ
ധ്ധൂവി ശാലാമുജനിദ

ുചമെയടയൂ 



ഴ൫വ൮) ആരൊഗ്യകല്ലള്ുമെ ബാചച്'കിത്സായാം 

൨൭ ൯... പാഠോകരഞ്ജ പരല്ലെലാകാരലികുഷ്ടയഷ്ടി ഭി) 
ന് ലിചസുകവെല്ലെശ്ചക്വാഥൊസ്യശമനഃപരം 

കരി ങ്ങാലിക്കാലെ കുടകപ്പാലയരി ശതാധരിക്കിഴങ്ങ പപ 
ഉൊപം ലന്തയില പുത്തരിച്ചുന്മചെ രമ്മല് തൊലി ഖെപ്പ്പില് 
തൊചി ആടലൊടകത്തിന് വെര മുത്തെങ്ങക്കി ങ്ങ കാട്ടവെ ഉട. 
രിഭലര വരട്ടമഞ്ഞഠാ മരമഞ്ഞത്തൊചി പാടക്കിെ ഉങ്ങി 
ന്മതൊചി ഛ്ലചത്തരി ള്രിഞ്ചിരകം കൊട്ടം ഫ്ലീരട്ടിമുധുരം 
തഅമേരിവെര താര്താവത്തവര വിഗാപരി ഗാവകൊണ്ടെ കഷാ 
യംവേകുതെന് മെക്യ്യാടിഥൊത്ത സെധിവ്പ!ക്ക് പിഴാലരിക്ക 
രക്ക്തൂന് ശമിക്കും 

(സപ്തൂസാര തൈലദു 

൭-൭. ധാത്രിഭു്യംമൃതാമടശജാത്യബേശതപട്ലയണാം| 
സാരസെകുഷ്ടയഷ്യ_യ ച മൂവ്യാർചാരകലന്ദമ നഃ 

൪.൧. കാരവിസുഷധിപല്ലവാജിഗന്ധാഫലത്രയൈഃ। 
കട തൈന്നാകളികെര സ്ൃസ്ത്റെഫസ്മിചജഎച പഠ 

൪-൨.പാനൊഭ്യംഗെചശസ്മൊസ്യമ്മൂര്ഒ ദ്ാധാത്ര്യംബു ശസ്വതെ! 
പ്രാഗ്വദന്്യല്പ്ര യൊക്കഷ മ്യയസ്േവ്യമാത്രാ ച /ചഷ്യതെ ॥ ൂവാല്പിം ക൨വക ചിററമൂത കഞ്ങുള്ണി പിച്ചകത്തിച ജ 

രുലെല। മുക.യാണ്ടല ഇപററിന് നിര ല് കൊട്ടം ഏരട്ടിമധുരം 
വെരുംകരല്വ്വധഖെര കച്ൂരിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം കരിംഷ്ചിരകം 
പുല്ലാനി ത്തൊലി! അമുക്കോ ത്രിഫല ഇച അരച്ചുകലക്കിലെ 
ളിച്ചെണ്ണുയൊ റ ഇയൊകാച്ചുി തെപ്പ്ിക്ക- മെല്പ്രകാരം ചെ 
ളിചെണ്ണുകാച്ചി ബൈധില്പ്പിക്കയുമാം. തലല്ല, ” നെപല്പിക്കലെ ള്ളം 
പകരും ഇനിധെണ്ടതൊക്കയും. ലന്തക്ഷരുക്കരപ്പന്ന പറഞ്ഞ 
പ്രകാരം ചെയ്തു കൊഠ്ാക - ലഓാലരിക്കരമ്ധുന ശമിക്കുക 

തംത്തിക്കാക്കരച്പുന്െറ ലക്ഷണം. 

-൩-. അഗസാദശിദ്യ ലഭ്രമതൃഷ്ണുജേവരാനുഗല। 
ശൊഷസ്മാധാസുത സുഃമെ്രുരുദുംബരഫലൊ പച ഥമൈ?ഃ॥ 

ള് ത ി ധനുംലൈല്ലൊചിജാഹിയകുദുബ്വര ലിസദ്ലയുകം॥ 
4 ന് പ ശരിരത്തിന്ന തലചു പം തലതിര് മൂഭാ തണ്ണ്ണിര്ടാ 

൧൦ വനി ഇവകഴാ ഉണ്ടാധത ന്ശഷം ൧3 ധപ്പു ് കദാ 

കൂടിയ ന൯ിമെൌയി നിര കാഞ്ചയം അതിന്രമെല് ഭത്തിക്ുമായ 



ലി. 
ത്ത 

എകരശാഖ്യേയര് ടീമന 

ട്ട 
ഒയൊ൭.൦ ചദ്ധിപ്പത്തതൊട്ടം ചുമന്ന നിറത്തൊടും മുദ്പത്തന്ന ഖെ 

കുപ്പ്പൊട്ടം ശഠിഈമായ ചെടധാ ചുട്ട വിറലജധയൊളയക്േടിയപുൂ 

ഉ,കങ്ങഥാ നിറഞ്ഞ ച്രാണാഠ.. അത അത്തിക്കാക്കരപ്പനെന്ന 

രാത്തിക്കാക്രെ്പി വെറ ചാ കിത്സ 39% 

(അരമുതെപ്പരന്) 

൭-൫... അ ക്ഷാസ്ഥി ശിസമഞ്ജിഷ്ടാമധുകാനി തദാദ്ദിദഃി 

നാമി കെരസ്യയദ ശ്ധനപിഷ്ടവാലിംചെയ്മഫ്ണുമ്മുഹ്$॥ 

തന്നിക്കക്ഷരു മഞ്ചെട്ടി്പെൊടി ഏഎരട്ടിമധുരം ജല തെത്ഭ്ട 

പ്രാലിലരമു കൂടക്കൂടെ തെക്കുക... അത്തിക്കാക്കരച്പുന് ശമിക്കു- 

(പന്മകാദികഷായു 

8.൬... പത്മകാ൦ബുദയ ഷ്ട 022. ശാരിബാട(ദതജേലം | 

പായയെന്മധൂസായു ക്ഷപ്രാതസുസ്യച ശാന്തയെ 

പതിമുകം മുത്തെങ്ങക്കി ഇങ്ങ ഛൃരട്ടിമധൂരം നന്ധാറിക്കി 

ങ്ങ നുവകഷൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു തെ൯ മെപ്പ്യടി ചെത്ത 

 സെലിപ്പിക്ക-- അത്തക്കാക്കരപ്റൂന് ശമിക്കംം 

(ത്രായമാനൊദി കഷായ) 

൫-൭... ത്രായാമാണ്ഠമമ്ലതം മൂവ്യാ വിറ്ലംഗകഴുകാഫൃഭനെ | 

ഭനിംബധയയദുസ്സൂശ കലശ ഭിശ്ചസഃധിതം| 
൫.൮. കാരവി ചു ന സംയയക്കമഥചപമോക്ഷികായവിതം! 

കവാഥംവാപായയെദ്ദാവവി പടി രെന്്രയലൈശ്ചലാ। 
ബ്രദ്മി ച്.റമമൃത പെരുംകരുമദ്വചെര ധിഴാലരി കടക 

' മൊഫണി മുത്തെങ്ങെ ഇങ്ങ പുത്തരി മൂണ്ടലെരുമ്മല് തൊലി 
കൊത്തമ്പാലയരി കൊടിത്തുവവെര മുവ്യിലവെര ജവഒശാ 
ണ്ടെ കഷായംവഖവഷ്യു കരിഞ്ചി കമൊ തെനൊ മെപ്പ്വൊടി ചെത്ത 
സെചിപ്പ്പിക്ക മെല്പ്രകാരഠ മരമഞ്ഞത്തൊലി കരിങ്ങാലിക്കാ. 
തല കുടകവ്ധ്യാലയര) ഇപകൊണ്ടും കഷായ ഖൂ സെവിപ്പ്യി 
ഒരാ. ഖ്ൃന്നാ൯ അത്തിക്കാക്കരവ്പുന് ശമിക്മംം 

(ചരിശന്ദാദി തൈലം) 

3-൯. ലരികന്ദബലാക്വാഥെ ശാര് ബകഷ്ഠ ചന 
സര 3മരദാവ്വെലാമധൂകമധു കാന വികെ 

൫൪. കല്യ! തൈന്നാളികെരസ്വസ്റസ്റെഫസ്സിലഎല ഖാ] 
സമ്ൃഗ്സി ദ്വി തൊലദ്യംശെത്രിഫലാസിദധമ്വേചചാ। 



ഹന്ന ആരൊഗ്യകല്ലലൂമെ ബാലചികി സായേമേ 

ശത്ചേരിക്കിഴങ്ങ കവന്തൊട്ടിവെര ജവകൊണ്ട കഷായ 
ഖച്വ നന്നാറിക്കിഴങ്ങ കൊട്ടം ലാന്ദനം ചരമം ദെഖതാരം 
ഏലത്തരി ഇരിപ്പുക്കാതല് എ്രീരട്ടിമധുരം ഇവ അമച്ചകലക്കി 

ധെളിച്ചെ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ കാല്ചിതെപ്പ്ിക്ക- അല്ലായെങ്കില് 
ത്രിഫല ക്ഷായംവച്ചച അതുതന്നെ അരച്ചുകലക്കി ധവെള്ളിച്ചെ 
ബ്ലയൊ എ ന൬യൊ ചെത്ത കാച്ചി യരിച്ച ഒതെപ്പിക്കം 

(നി ശാപപ്പുടകാദി തൈലം) 

൫൧-- നിശാപ പ്യടകാളിരുഫഷണി വല്യുമൃതാമസെ। 

ക്ഷിരിലല്ലചരാശി തദാരുച്ചൊരതയ ഷ്ടി ഭട 

൭൫൨.. ലാ ക്ഷാഖറ്റ്റുചതി ദ്വന്ദവമഞ്ചമി ഷ്റാനതജൊംഗകെകഃ॥ 

സംസിദ്ധൊനാകികെരസ്യസ്റെഫശ്ചാംഗായ ശസ്യതെ | 
പച്ചുമഞ്ഞഠം പ്പുടം ശതാപരിക്കിഴങ്ങ കെടിഞാലി ച] 

ററമൃത ഇവററിന്ഥിടില് നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി ത്രിഫല ച 
ന്ദനം ദെൌചതാരം കച്ചരിക്കിഴങ്ങ എരട്ടിമധുരം €കൊലരക്ക 
ധെണ്ണാടത്തൊലി നയന്നാറിക്കിഴങ്ങ മഞ്ചെടിപ്പ്പൊടി തകരം 
അതില്ഇപഅരതച്ച്കലക്കി ഖെല്ലിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണുയൊ ചെ 
ത്ത കാച്ചി കഴുത്തിന്നുകിഴ ്ല്ല്ലാടവും തെപ്പിക്ക. അത്തിക്കാക്ക 

രവ്വൂന് ശമി ക്ഷം, 

(തലയ്ക്കു, വെള്ളം വെപ്പ്പാന്) 

റ [ ന) 
൫൩... കല്ലുയെദവരി സകാത്ഥംമുര്ഃപ പ്പലപല്ലലധൈഃ 

കതകൈ ഗസമൈഃഭക്ഷ്രില ല്ലൈരം ഗസ്യചാത്രതു॥ 
അരയാലിന്തമിരും തെററാമ്പരലുമിട്ട തലയ്ക്കു ചെള്തും 

പൊന്തുക. മെലയ്ക്കു നാല്ലമേരത്തിന്തൊലിയിട്ട പചെജ്ളം ചെ 

യ്ക്ക - മെല്പറണ് ചെ ഷ്ംകൊന്ടെല്ലറതെ കളിപ്പിക്രെ മം 

പുകിങ്കരുക്കരമ്പുന്െഠ ലക്ഷണം 

൫-൦. ചിഞ്ചാപാകസമൊമുര് ധിസ്റ്ൊടശ്ശൊഫസമനധിത! 

ചിഞ്ചാപാകജതിപ്രൊക്തശ്രിരൊദേശ്ാഫഥശ്രുലകൃ൯॥ 

൫൫. തത്രാദഷ്ടസ്ുമെ ഷാഞ്ചിജജായതെമ നൃയയൊദ്ധയൊഃ। 

അഥയധാ ക്ഷയൊരെഷമൃഷ്ടചാവ ക്ഷണെപപിചാ॥ 

൫൬. തത്രാധ്യദുഷ്ടൊജംവലായാഃപൃഷ്ഠടഭാഗെസജായതെ। 

പാഴ്സ്റെ)0൮) ശി്രപാകശ്ചചമ്മാലദരണായചിതഃ॥ 

പ്ിക്രരുപിന്െറചലിപ്പത്തൊടു ഹിറത്തൊടുംകൂടിയ പുക 



ഏകാദശാദ്ധ്യായ ഃ ൧൬൧ 

ങ്ങളും അതിനചുററും നീരും തലക്കും കണ്ണിന്നു പുകച്ചിലും 

പചേദനയും കണ്ടാല് പുളിങ്കുരുക്കരപ്പനെന്നറിക. ചിലക്ക ഈ 

ല്യാധി ആദിയില് മുദ്ധാപിങ്കലൊ പിന്കഴുത്തില് ഞരമ്പുക 

ഒിന്മേലൊ കക്ഷങ്ങളിലോ പുഠത്തൊ കടിയിലൊ കാലിനെറ 

മുട്ടകഠംക്കുതാഴെ പൂഷ്യ ഭാഗങ്ങളിലോകാലിന്െറമടമ്പുകളിന്മേ 

ലൊകാണാം ൭ടനെ പഴുക്കുകയും തൊലി പിള്ളുകയും ഒച്ചയ്യും. 

പുളിട്കരുക്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പൂാനു) 

൫൭. മഞ്ജിഷ്ഠാവിരളാമൂലപാഠന്തി മൂല ചല്ലലൈഃ। 

നാളികേരസ്യദുശ്ധൌപിദ്യൈപ്പെപൊത്രശസ്ൃത
െ॥ 

മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി,ക ഞ്ഞികൊട്ടകത്തിന്വേര, തെച്ചിവേരിന്മേ 

ല്തൊലി, ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. പുജിമംരുക്കു 

രപ്പൂന് ശമിക്കും. 

(ത്രിഫലാപിചുമന്ദാദി കഷായം) 

൫൮. ത്രിഫലാപിചുമന്ദത്വഗൃഷ്ടിക്ഷിരിറ്വല്പയലൈഃ! 

സിദ്ധഃകഷായൊമദ്ധവഡ്ൃശ്ചിഞ്ചാപാകലിനാശനഃ
। 

ത്രിഫല. പേപ്പിന്തൊലി, എരട്ടിമധുരം നാല്ലാമരത്തി൯ 

. തൊലി. ഇവകൊണ്ട കഷായം ഖെച്ചു തേന൯ മേപ്പ്യൊടി ചേ 

ത്ത സേധിപ്പ്ിക്കു. പുളി ് ംരുക്കരപ്പുന ശമിക്കും. 

(ശാരിബാഖദിരാദി കഷായം) 

൫൯. ശാരിബാഖ്ദിരൊശിരമധുകാംഭോദചന്ദനൈഃ।! വാശാ 
പടൊലസംയുക്കൈഃക്വാഥശ്ചമധുമാ൯ഫാിത

?॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കരിങ്ങാലിക്കാതല, രാമച്ചം, എരട്ടിമധു 

രം മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, ആടലോടകത്തിന്ലേര, പ 
ടോലം. ഇവകൊണ്ട കഷായംഖെച്ചു തെൻ മേപ്പപൊടി ചേത്ത 
സേവിപ്പിക്ക. പു്ലിംകുരുക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(അസനാദി തൈലം) 

൬൦. അസനാഭീരുയഷ്യ_0ഹപഗുമുചീലില്വസാധിതെ | 
ക്വാഥെബലാദ്വയാംഭൊദരാസ്താസരളുചന്ദനൈഃ॥ 

൬... കടുകാദാരു മഞ്ജിഷ്ഠാതക്കൊലമുഗനാഭിഭിഃ । 
ത്വക്കുന്ദുതഷ്ഠസ്തറു ക്കൈലാകാരലിപത്രചൊരകൈഃ॥ 

൬൨. കല്ല്തിതൈന്നാളികേര സ്ൃയസ്തറേഹസ്തിലജഎവവഖധു 
സിദ്ധൊഭ്യംഗെഫിതശ്ചാത്രത്രിഫലാമധു കൈശ്ചചഠു 
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൧൬൨ ആരോഗൃകല്ലദ്ൂമെ ബലേചികിത്സായാം 

വേങ്ങക്കാതലം, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, എരട്ടിമധുരം, ചിറരമൃത 
കൂവളത്തിന് വേര, ഇവ കഷഠയംവച്ചു കുറുന്തോട്ടിപേര, ഉയര 
കത്തിന്൯ വേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, അരത്ത, ചരമം, ചന്ദനം 
കടുകരോഫഹണി, ദേവതാരം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, തക്കൊലപ്പൊട്ട! 
അം മെരുകിന്ചട്ട്, എലവംഗത്തൊലി, കുത്തുരുക്കം, നാന്മുക 

ലും ഏലത്തരി, കരിഞ്ചീരകം, പച്ചില; കച്ച രിക്കിഴങ്ങളഇ 
വ അരച്ചുക ലക്കി ചെളിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ ചെത്ത കാ 
ചുിയരിച്ച തേപ്പിക്ക, പുജിംകുരുക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

(ശാരിബാദി തൈലം) 
൬൩. ശാരിബാമധുകാംഭോദബലാദെലദ്ര സാധിതെ | 

കഷായെ കിംശുകാനന്താഫരിപുച്കീര സാന്വിതെ 
൬൪". കല്ല സ്മിജാതകോശീരകഷ്ടയഷ്ട ്രാഹ്വചന്ദനൈഃ॥ 

കുചന്ദനനതസ്ത്റ _ക്കാരാസ്റാ ശൈലെയ ലാരിഭിഃ॥ 

൬൫. സംസിദ്ധൊനാകികേരസ്പയസ്നേഫസ്തിലജഎവവാ 
പാനെഭ്യംഗെചശസ്യെ സൃയസുതരാമന്ദുക്തവല്॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ., എരട്ടിമധുരം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോ 

ട്ടിചേര, ദേവതാരം, ഇവ കഷായംവച്ചു അതില് കരുമുരുക്കി 
ല, കറുക. വുവ്ൃവരശിന്൯തജിര ഇവററി൯നിര് ചേത്ത ലത്ത് 

രി, ഏലഖംഗത്തൊലി; പച്ചില, രാമച്ചം, കൊട്ടം, എരട്ടിമധു 
രം. ചന്ദന, രക്തചന്ദനം, തകരം, നാന്മകപ്പുപ്പം അരത്ത,കു 

ന്മൃതം,ഇരുലേലി ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെള്ട്ുയോഫഎണ്ണൂ 
യോചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചുതേപ്പിക്കയും സേലിപ്പിക്കയും ചെയ്തു, 
എന്നാല് പുളിംകുരുക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. ഇനി വേണ്ടുനതൊക്ക 
യും അത്തിക്കാക്കരപ്പുന്ന പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു. 

൬൬. യയണവല്പാകബാഹുല്ലെസവ്ൃംതസ്യചികിത്സിതം। 
പ്രയുഞ്ജ്യാല് സവൃദാപാകാദ്രക്ഷെത്തദുചിതൌഷധൈട് 

അധികമായി പഴുപ്പുണ്ടായാല് വ്യണചികിത്സയില് പറക 

പ്പെടുനാതൊക്കയും ചെയ്തു. അതാത മാഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടെ പ 

പ്പു അധിക മാകാതെ നിധ്യഫിക്കുണാത നല്ലതാകുന്നു. 

പള്ളിക്കരപ്പുന്െ റ ലക്ഷണം 

൬൭. ശാലിതണ്ഡുലസംസ്ഥാനൈസവ്വിസ്പെൊടൈരാചിതസ്തുനു 3 

ദ്രാഫിഷ്ടകുടിലൊവല്ലിലിസല്ലൊൊലല്ലിചത്സ് മുത 

അരിപ്രമാണത്തിലുള്ള പുളൂകങ്ങളോടുകൂടി കനംകുറഞ്ഞ നീ 

ി 



ഏകാദശാദ്ധ്യായഃ സ്ന. 

ണ്ട ചിലവളുപോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന നീര പള്ളിക്കരപ്പുനെ 

നാഠിക. 
പള്ളിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൬൮. നാളികേരസ്യദു ശ്ധനപിഷ്ടവാബക ളൂ വലുംലം। 

യദ്വാവണ്്റവതീദ്വന്വംലിംപെടത്രമുഹുമ്മുഹുഃ' 

തേങ്ങാപ്പാലില് എരിഞ്ഞിത്തൊലിയോ വെണ്ഠാടത്തൊലി 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ ഇപയൊ അരച്ചുതേക്കുക. പള്ളിംരെപ്പുന്ശ 

മിക്കും. 

൬൯. അഥവലാലിര മാമൃലമധുകാക്ഷാസ്ഥിശാരിബാഃ। നാ 

മികേര സ്യദുശ്ധേനപിഷ്ടചാലിംചെത്സതൊയദാഃ॥ 

അല്ലായെക്കില് കഞ്ഞിക്കൊട്ടുകത്തിന് വേര എരട്ടിമധുരം 

താന്നിക്കക്കുരു, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇവ തെ 

ങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതെക്കുക. 

(യഷ്ട ഘവാദികഷായം) 

൭. യഷ്ടപ്യാഹവപ്പ ലിശമ്യാകഭൂനിംബവൃഷപത്മകൈഃ। 

കൈശികീകുഫ ജീപുഷ്ടവിരളാമുലവലുഛലൈഃ॥ 
ഗെ, നിംബചന്ദന മുവ്യാബ്ബവൈരിമൂലൈശ്ചസാധിതഃ | 

കഷായൊമാക്ഷികൊപചെതഃപെയസ്തസ്യാശുശാന്തയെ॥ 
എരട്ടിമധുരം, നീരൂരൂരിപേര, കൌൊന്നവേരിമ്മേല്തൊലി., പു 

ത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മതുതൊലി, ആടലോടത്തില്വേര, പതിമു 
ക, മാശിക്ക തെങ്ങില് ച്ച ക്കലയരി.,കഞ്ഞികൊട്ടുകത്തില് ചേ 
രുമ്മല് തൊലി ലേപ്പി൯തൊലി;, ചന്ദനം ചെരുംകുരുമ്പവേരം 
മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏകനായകത്തിന്ലേര ഇവകൊണ്ട കഷാ 
യംവച്ച തേന൯മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേധിപ്പ്പിക്കു. പള്ളിക്കരപ്പുന് 
൭ ടനെ ശമിക്കും. 

(നിപത്വഗാദി കഷായം) 
൭൨- നീപത്വക്ത്രിഫലാപാശാപടൊലഖദിരാംബദൈഃ। 

പാരന്തീപുഷ്ഠുതു ല്യാംശൈഃക്വാഥശ്ചമധുമാന്ഫിതഃ॥ 

കടമ്പില്തൊലി, ത്രിഫല ആടലോടേത്തിന്പേര. പടൊ 
ലം കരിങ്ങാലിക്കാതല; മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഇവസമം ലക്കക്കൂ 
ട്രിയെടത്തോളും തെച്ചിപ്പൂ ഇത്ങിനെകൂട്ടി കഷായംവച്ചതെ 
൯ മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേലിപ്പിക്കു. വള്ളിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 



൧൬൪" ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(അഷ്ടപല്ലവ തൈ ലം) 
9൩. പിപ്പുലെന്ദ്രലതമദുവ്യാസുഷവീലിരമളാലിനാം! 

ജബ ശാബര യൊന്നലുയല്ഛുദെഭയസ്സംഭതെരസെ॥ 
രെ". ദാരുവ്ുവതീയുശ വിളുംഗഫിമയഷ്ഠിഭിഃ। 

ത്രിഫ ലാചോരതക്കൊല മാംസീഭിശ്ചപ്ര“സാധിതഃ! 
൭൭. സ്ന്റേഫൊത്രനാളികേര സ്യപ്രശസ്തസ്തീലജൊപിചാ 
പാനെചാദഭ്യജെ നെചാപിധാത്ര്യംഭൊമുദ്ധ് നക ക്ഷണെ॥ 

. അരയാരു, ഉഴിഞ്ഞ, കറുക, പുല്ലാനി, കഞ്ഞിക്കൊട്ടകം 
കഞ്ഞുണ്ണി, ഞാറ, പാച്ചയൊറഠി] ഇവററിന് കൂമ്പില് നീരില് 
ദേവതാരം, വെണ്ണാടത്തൊലി, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പിഴാലരി 
ചന്ദനം, എരട്ടിമധുരം. ത്രിഫല, കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, തക്കൊല 
പുട്ടില്. മാഞ്ചി ഇപ അരച്ചു കലക്കി ധെളിച്ചണ്ണയൊ എണ്ണ 
യൊചേത്ത കാച്ചരിയരിച്ച സേധിപ്പ്റിക്കയും തെപ്പ്ിക്കയും ചെ 
യ്ക എന്നാല് വള്ളിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. തലയ്ക്കു നെല്പിക്കചെള്ളം 
പകരുകയും ചെയ്തു. 
൬. അഖഷ്ടപല്ലപസംജ്ഞത്തു തെലമെതദനുത്തമം। പ്രായ 

ചെത്തെഷ്യസമ്യെഷ്ു പ്രയോജ്യം ഭിഷജോലിദുഃ॥ 
അഷ്ടപല്ലവമെന്ന പേരോടുകൂടിയ ഈ തൈലം ഏററവും 

ഉത്തമമാകുന്നു. പിത്തലിസപ്പുങ്ങംക്ക എല്ലാററിന്നും പ്രായെ 
ണ ഇതുതന്നെ മതിയെന്ന വളുരെവൈദ്യന്മാക്ക സമ്മതവുമു 

(ടോണാഷ്ടമതൈലം) 

൭൭, അമൃതാകദജികന്ദഖവെത്രാംകുരപരീനിശാ । ശിതികിം 
ശുകയിരശഗ്ഗുണ്ഡൌദൊണുഞ്ചാപ്യസിതംശനൈ 

൭൮. സമ്മദ്ര്യൊലൂഖലെതെഭ്യസ്സ്വരസെപടപീഡനാല്। 
സംഭൂതെചൊരയഷ്ട 0 ഫേവഖദിരൊശീരചന്ദനൈ॥ 

ശാരിബാ സരളസ്തു ക്കാലവംഗനതദാരുഭിഃ 

നെ. ശൈലെയകഷ്ടമാസിഭിസ്ത്റിദ്ധഭകെരഫലൊത്തെവഃ। സ്നേ 

ഫസ്തദ്പത്തിലാനാംവായൊജ്യചവ്യാധികൊഗുണെ! 

൮൪. എഷദ്രൊണാഷ്ടമൊനാമകപാ ലാശസിചെഷ്യതെ! 
ശിരശ്ശൂ ലെചഖാലിത്െപാലിത്യെചഹിതഃപരം॥ 

ത്ത 

ചിററമുത, കദളിചാഴക്കിഴങ്ങം ലൂരല്തളിര, ശതാവരിക്കി 

ഇങ്ങംപച്ചമഞ്ഞ 0, കരുമുരുക്കില കരുനൊച്ചിയില, കരുത്തുമ്പ 

യിചഇവറഠിന്നീരില്കച്ച ,രിക്കിഴങ്ങ എഏരട്ടിമധുരം, കരിങ്ങാ 

ലിക്കാതല,; രാമച്ചം, ചന്ദനം നഗ്ാഠിക്കിഴങ്ങുചര മുംയനാന്ു 



എകാദശാദ്ധ്യായ ൧൬൪൫ 

കവ്പല്പ, എലവംഗത്തൊലി, തകരം; ദേഖതാരംകന്മതം,കൌ 

ട്ടം. മാഞ്ചി ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെള്ളിച്ചെണ്ണുയൊ എട്ണ്റുയൊ 

ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തേപ്പിക്കുകയും സേധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 

പള്ളിക്കരപ്പുന്, കപ്പാലാശസ്സ്റ, തലവേദന, തലയിലെ രോമം 

കൊഴിക. നര ഇവ ശമിക്കും. പിത്തവിസല്പുങ്ങഠാക്കു ഒക്കയും 

പററുനാതാകുന്നു. 

(ഫയഗന്ധാദിതൈ ലം) 

൮൧. ഹയഗസന്ധാശിരീഷത്വഗ് ബലാദുശ്ധദ്ൂവല്ചഛജെ | 
| । നിഷ്ഠവാഥെദാരുമഞ്ജിഷ്ടാചൊരചന്ദനയഷ്ടിഭിഃ 

൮൨.. രാസ്ത്രാഫലത്രയൈ ലാത്വക്പത്രാഗരുശിലൊത്ഭെ വൈഃ [ 

സിഭ്ഥസ്സെഫഹമധ കായ സ്യാഭ്യംഗാത്ഥംചക ല്പയെല് ॥ 

അമുക്കുരം. നെന്മെനിലാകത്തൊലി; കുറുന്തോട്ടിചേര, നാ 
ല്രാമരത്തി൯തൊലി, ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച ദേവതാരം, 
മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം അര 
ത്ത, ത്രിഫല, ഏലത്തരി, ഇലവംഗത്തൊലി, പച്ചില, കന്മ 
തം ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെള്ളിച്ചെട്ണുയൊ എണ്ണുയൊ ചേത്ത 
കാച്ചിയരിച്ച കഴുത്തിന താഴെ എല്ലാടവും തേപ്പ്യിക്ക. വള്ളി 
ക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

൮൩ .ബലൊശീരനിശാസിദ്ധംയദ്വാക്ഷീരിത്വചാശ്ൃതം। 

അധ കായ സ്ൃതത്രെഷ്ടമം ഭശ്ചസ്താനകമ്മണി ॥ 

കുറുന്തോട്ടിചേര, രാമച്ചം, വരട്ടുമഞ്ഞഠം, ഇവയിട്ട വെള്ളം 
തിളപ്പിച്ചു മെലൊഴിക്കുക. അല്ലാ എങ്കില് നാല്ലാമരത്തിന് 
തൊലി ഇട്ടിട്ടുമാവാം വള്ളിക്കരപ്പന് ശമിക്കയും ചെയ്യും. 

ചെങ്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം 

൮൪. ലോഹിതസ്സോട സംയുക്തൊലൊഹിതോധികലചേദനഃ ! 

സദ്യോലിസ്തൃത്വരശ്ശോഫൊലി സപ്പ്യൊലോഹിതാഫ്വയഃ। 

൮൭. വച്ച്യൊഭേദൊവമിശ്ശൂവാസശ്ശിരശൂലൊഗകൂഗ്രഹഃ। 
മൂത്രെരജ സ്വലത്വംചതദാത്തസ്യൊപജായതെ ! 

ചുവന്ന പുളുകങ്ങളോടുകൂടിയതായി ചുവന്ന നിറത്തോടും 
അധികമായ ചേദനയോടുംകൂടി ക്ഷണംകൊണ്ടെ ദേഹത്തില് 

പ്യ്യാപിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന നീരിന്ന ചെങ്കരപ്പുനെന്ന 
പേരാകുന്നു ആയത ൭ ണ്ടായാല് അവശ വയറിളക്കുക. ഛ 



൬൬ ആരോഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സയാം 

ദരി, ഏക്കം തലവേദന, ഇഠക്കിക്കൂടായ്ക്കം മുത്രത്തില് റല ഇ 
വയൊക്കയും ൭ ണ്ടരായിരിക്കും. 

ചെങ്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 
(അരച്ചുതേപ്പ്യാ ൯) 

൮൬. പാരന്തീമൂലവല്ല്യാനിപിഷ്ടവാലെപൊത്രശസ്യതെ। 
നാളികേരസ്യദു ശ്ധേനയദ്വാലണ്ണ്ൂവതീദ്വയം॥ 

തെച്ചിലേരുമ്മല് തൊലി തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. 
അല്ലായെങ്കില് ധെണ്ണോടത്തൊലി നധ്ഥാഠിക്കിഴങ്ങ ഇല തെ 
ങ്ങാപ്പാലിരു അരച്ചു തേക്കുക. ചെങ്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

(ദാവ്യിഖദിരാദി കഷായം) 

൮൭. ദാധ്വീഖ ദിരയഷ്ട ാഫവജിപന്തീപത്മകെസരൈഃ। 
കാരവീസഫിതൈസ്റ്റിദ്ധഃക്വാഥൊത്രമധുമാന്ഹിതഃ॥ 
മരമഞ്ഞത്തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാതല, എരട്ടിമധുരം, 

അടപതിയ ൯കിഴങ്ങ, താമരയല്ലി, കരിഞ്ചീരകം ഇവകൊണ്ടു 
കഷായംവച്ചു തേ൯ മെപ്പൊടിച്േത്ത സേലിപ്പിക്കു. ചെങ്കര 

പ്പു൯ന് ശമിക്കും. 
(ജപാമുലാദികഷായം) 

൮൮. ജപാമു ലജയാദ്വന്ദ്വമുസ്ലാക്ഷിരിദൂവലു,ലൈഃ। 
സിദ്ധ ഃകഷായോമധ്വാഡ്യൊലോഹിതസ്യനിസ്പദനഃ॥ 
ലവെജളുത്തചെമ്പരുത്തിവേര, മുഞ്ഞധേര, കടുക്ക, മുത്തെ 

ങ്ങക്കിഴങ്ങ, നാല്ലാമരത്തില് തൊലി! ഇവകൊണ്ടെ കഷായം 
വച്ചു തേ൯ മേപ്പപൊടി ചേത്ത സേധവിപ്പിക്ക. ചെങ്കരപ്പുന് 
ശമിക്കും. $ 

(ക്തകാദി കഷായം) . 

൮൯. കതകാൂക്കജീപന്തിപിരകാമുലവലുയലൈഃ 
പാരന്തിപുഷ്ടദാവ്വ ചബ്ദമഞ്ജിഷ്ടാഗൊപികായുതെഃ॥ 

൯൦. സംസിഭ്ധൊമാക്ഷികൊപചെതഃപിതഃപ്രാതന്നിയച്ചുതി॥ 

സവ്യലക്ഷണസംപനാംലൊഫിതംദിചസൈസ്പ്രൂഭ ।&॥ 

തേഠററാമ്ചരല. തെക്കടവേര, അടചതിയന്കിഴങ്ങ, കഞ്ഞി 
ക്കൊട്ടുത്തിന് ചേരുമ്മല്തൊലിതെച്ചിപ്പപ്പംമരമഞ്ഞത്തൊലി 
മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, മഞ്ചൈട്ടിപ്പൊടി,നണാഠിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊ, 
ണ്ട കഷായ വച്ച തെ൯ മേപ്പൊടിചേത്ത രാലിലെ സേലി 



ലി | 

ഏ കാദശാദ്ധ്യായ$, ര് ൬൭ 

പ്പിക്കു. ലക്ഷണങ്ങളുടെ തികപോടുകൂടിയ ചെങ്കരപ്പുന് മൂന്നു 

_ ദിപസംകൊണ്ടെ ശമിക്കും. 

(ചില്വാദി തൈല) ം 

൯൧. ലില്വധാത്രീ ബലായഷ്ഠിഖദിരാമരദാരഭിഃ 
സവ്ൃതുല്യാമുതാഖണ്ഡെക്വാഥെ സിദ്ധൈസുകഷ്യിതൈഃ! 

൯൨. ചന്ദനദ്വയയഷ്ട ചുഹ്വശാരിബൊശീരലാരിഭിഃ | 

കുമുദൊല്പ ലകന്ദാബ് ജപിസകെസരസംയുതൈഃ ! 
% [ ര [] ഉ ] 

൯൩. സമമളൂവ്യാരസസ്സിദ്ധസ്റേഫഃകെരഫലൊത്ഭേവ 
തിലജൊലാപ്രശസ്യലൊത്രപാനാഭ്യഞ്ജനകമ്മണൊഃ। 

കുവളുത്തിന്ധേര, നെല്ലിക്ക, കറുതന്തോട്ടിലേര.ഴഎരട്ടിമധു 

രംം കരിങ്ങാലിക്കാതല., ദേവതാരം ഇവ സമം ഒക്കക്കൂടിയെട 

ത്തോളം ചിഠറമുത ഇങ്ങിനെകൂട്ടി കഷായംവച്ചു ചന്ദനംരക്ത 

ചന്ദനംഎരട്ടിമധുരം. നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ. രാമച്ചം. ഇരുവേലി 
ആമ്പല്ക്കിഴങ്ങ, ചെങ്ങഴിനിക്കിഴങ്ങ, താമരവളയം. താമരയ 
ല്ലി ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെണ്ണുയൊ എട്ട്റുയൊ ചേത്ത 

അതിനൊടു സമമായി കറുകനീരും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേ. 

ലിപ്പിക്കയും തേപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. ചെങ്കരപ്പന് ശമിക്കിം. 

(ക്ഷിരിചല്ക്കാദിതെലം) 

൯൪. ക്ഷീരിഖലൂ,നിശൊശിരലാക്ഷാവണ്റപതിദ്വയൈഃ। 
സിദ്ധൈകഷായെ മഞ്ജിഷ്ടാമധ്ുക മധുകാഞ്ജനൈഃ। 

൯൫. എഏലാസര കനാഗാഫ്ചമാംസിചന്ദനശഗൈരികൈഃ। 
ഫലത്രയനിശായുമഫയഗന്ധാനഖാംബുദൈഃ സ്ഥൌ 

₹ , ണെയകിണിഹീിബീജനതചൊരകദാരുഭിഃ। 
൯൬.ഡിലീനീലൊല്പലാംഭോജകൈസരൈശ്ചാവകല്്ി 
തൈഃ। സംസിദ്ധൊനാളികേരസ്യസ്തേഹസ്തരിലജഎയവവ്വാ॥ 

] ൯൭. ഹൃസ്തുരനൌദനനീിസ്റ്രാവസമാംശപരിഖാചിതഃ। 

അഭ്യഞ്ജനാദധ ഭകോയെലൊഫിതംഫരതിദ്ൂതം ॥ 
നാല്പാമരത്തി൯തൊലി,വരട്ടമഞ്ഞെഠ,രാമ പ്പം.കൊലരക്കു 

വെണ്ണാടത്തൊലി, നന്നാഠിക്കീഴങ്ങ, ഇവകൊണ്ട കഷായംവ 
ച്ച മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇരിപ്പുക്കാതല, എരട്ടിമധുരം,അഞ്ജുനക്കു 
ല, ഏലത്തരി, ചരകം നാകപ്പവ്വം മാഞ്ചി, ചന്ദനം, കാവിമ 
ഇംത്ര!ഫല, വരട്ടുമഞ്ഞഠാ.മരമഞ്ഞെത്തൊലി, അമുക്കുരം,നാ 
ഗുണം; മുത്തുങ്ങക്കിഴങ്ങ, തൂണിയാങ്കം, കടലാടിയരി, തകരം 

ലൂ കച്ച, രവക്കഴങ്ങ, ദേവതാരം. അമരിധലേര, ചെങ്ങഴിധിക്കിഴ്ങെ 
താമരയല്ലി രച്ചക ലക്കി വെളിച്ചെണ്ണ റു കട്ട മു 



ച൬൮ ആരോഗ്യക ല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ചേത്തഅതിഫോടുസമം തലെനാളത്തെകത്ഞി വററുക്ൂടാതെ 
യററിക്കൂട്ടി കാച്ചിയരിച്ച കഴുത്തിന്നുകീഴ എല്ലാടവും തേപ്പ്റി 
ക്ക. ചെങ്കരപ്പ൯ ശമിക്കും. 
൯൮. പഠന്തി 

പ്രശസ്ലംതത്രര ശ്ധദൂവല്പയലെനാഥവാശൃതം॥ 

തെച്ചിയിലയിട്ട ചെള്ളംഖെച്ച തലയിലും മേലും പകനന 

കുളിപ്പിക്കുക. അല്ലായെങ്കില് നാല്ലാമരത്തിന്തൊലിയിട്ടിട്ടു 
മഠം. ഇവ ചെയ്താല് ചെങ്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

പവിഴക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൯൯. തുംഗാതാരുതനുസ്റൊടപരീതൊംഗഇതസ്തുതഃ। 
ശൊഫൊനാത്യനാതസ്താമുഃപ്രവാമകൊനാധികപ്യഥ', 

ഉ.യനന ചുവന്ന നിഠത്തോടുകൂടിപ്പത്താകാരങ്ങളായ പുതുക 
ങ്ങളുടെ നാലുപുറവും വ്യാപിച്ചു ശരിരത്തില് അപിടലിടെ ചു 
പന്ന കാണപ്പെടുന നിര പഖിഴക്കരപ്പനെനനറിക. ആ നീരി 
നാ വകൂരെ വേദന ഉ ണ്ടാകയുമില്ല. 

പവിഴക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

(അരല്തേപ്പാന്) റ 

൧ഠ൦. രക്താശ്വമാരപുഷ്ണാണിപിഷ്ടവഠതുദധിമസ്കനാ। 
ആദൌതത്രെഷ്യതെചെപൊനാജികെരൊദകെനവഠ 

ചുവനാ അലരിപ്പവ്വ തയിര്വലെള്ളത്തിലൊ ഇളുനിര്വെള്ള. 
ത്തിലൊ അരച്ചുതേക്ക. പപിഴക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. ലു 

൧൦൧. ത്വചൊവഖാഫെമദു ശ്ധസ്യവണ്ണ്ൂവ ത്യാസ്ത്വചൊപിച। 
നാളികേ സ്യദുശ്ധെൌനപിഷ്ടപാവാലെപഇഷ്യതെ। 

അത്തിത്തൊലിയൊ ബെണ്ണാടത്തൊലിയൊ തേങ്ങാല്പാ 

ലില് അരച്ചുതേക്കയു മഠം. 
(ബ്ലഫ ത്യാദികഷായം) 

൧൧൨. ബൃഹതീശാരിബാനിംബപടൊലൊശിീരചന്ദനൈഃ। 
സത്രായമാണാദാവ്വികൈമ്മധ്വാഡ്യഭക്വാഥഇഷ്യതെ 

ചെറുവഴുതിനലേര, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ലേപ്പിന്തൊലി, പ 
ടോലം. രാമച്ചം. ബ്രഹ്മി, മരമത്ഞത്തൊലി | ഇവകൊണ്ട കു 
ഷായം വച്ചു തേ൯ മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേഖിപ്പ്റിക്ക. പചിഴക്കു 

രപച്പന് ശമിക്കും. 
പംച 

ടു 



 എകാദശാദ്ധ്യായര് ൧൯ 

(മുസ്മാപപ്പുടകാദി കഷായ) 

൧0൩. മുസ്മാപ പ്പുടകാരിഷ്ഠവ്ടൊലകട്ടകാവ്ൃകഷൈഃ। 

ായ്യിയലാഷഭൂനിംബകൃഷ്ഠാകടചചന്ദനൈഃ॥ 

്ഠ'- ത്രായന്തിശാരിബാചഠോധി ശാലാമുലസംയുതൈഃ। 

സിാഭക്വാഥശ്ചമ ധ്വാഡ്യർപ്രഖാളകലിനാശന॥ 

മുത്തങ്ങക്കിഗങ്ങ പപ്പുടകം ഖെപ്പിന് തൊലി പടൊലം ക 

ടകരൊഫണി ആടലൊടകത്തിന്ചെര മരമഞ്ഞത്തൊലി കൊ 
ടടത്തുവ്യലെര പുത്തരിച്ചുണ്ടചെരിന്മെല് തൊലി തിപ്പലി കുട്ട 

ക്ധ്യാലയരി ചന്നം ബ്രഹ്മി നന്നാറിക്കിഴങ്ങ പാടി 
ങ്ങ കാട്ടൂവെക്ൂരവെര ജവകെണ്ടെ കഷായം ഖച്ച തെന്മെ 

പ്പെൊടിചെത്ത സെപിപ്പിക്ക-. പലിക്കെരവ്വുന് ശമിക്മംം 

( നക ദാദി തൈലം) 

൧ഠക൭- ന൭ദാസനദെവദ്ദബലായഷ്ടി വരിശൃതെ। 
തൊയെ ലിള.ംഗമഞ്ചജിഷ്യാകന്ദു 3 .:; ഫലത്രയൈഃ॥ 

൧ാ൩... കലം തൈന്നാളികെരസ്യസ്സ്റെ ഫസ്മിലജഎ ച ലാ! 
സിദ്ധൊഭ്യംഗെഫിതസുസൃസ്സാനധാത്രിശദാംബു വ 

_ രാമച്ചം ധെങ്ങാമൊതല ദ്ദെചതാരം കുവന്തൊട്ടിവെര എ 
രട്ടിമധൂരം ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണന്ടെ കേഷായലെച്ചു വി 
ഴാലരി മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി കുന്തുരുക്കം ത്രിീഫച ഇല അരച്ചുകല 
ക്കി വെലിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണൂ൭ യാ ചെത്ത കാച്ചി അരി ചു തല 

യില്തെപ്പിക്ക - അഷ്ടവല്ലതൈലം മെല്തെപ്പ്പി 6. നൊല്പിക്ക 
യാ കൊട്ടധുമിട്ട വള്ള വെച്ച അതു കൊണ്ടെ കുള വ്്യി ചരക... ത്തു 

ഖചൊയ്ത്രാല് പലി ഴക്കരപ്പന് ശമിക്ഷംം 

തള. കക്കരപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 
൧൦൭൭... മധ്യയനി മ്രൈമ്മഹാ മുഷെ പസ്തുംഗ പ്രാടെന്തെഭശാരു 

ണൈ!। ലിസ്ഡ്ൊടൈര ന്പിതശ്ശൊഫശ്ശരാലകളദാഠതഃ॥ 
നട്ടകഴിഞ്ഞ അടിയില് കനത്തൊട്ടം പക്ിന്ന ൃയഥൃയയൊട്ട 

കൂടിയ റു ൃ ശംത്ങായ അ ധികമായ ൧] പ്പൊടു കൂടിയും അതുച 

൭൭ ചുറവം ഗാരും ഇങ്ങിെ കുന്ടാല് ആയത തമളികുകരെ 
പ്പുെന്ന അറിക, 

തമി കകരെദ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെദ്വൂറന്) 

ാ൮-- അക്രാഗഃസയഷ്ട്യാഥവംപിഷ്ടവാലി ംപെന്മു്ലമ്മു 
൨.൨. 



നി 

1 റ ്് 

രര ആ രെഗ്യകല്ലദ്ലൂമെ ബാല ലികി ത്വയാ 

പ്ലാ! നാച്ചികെ രസ്ത്ദ്ശ്ധൈഗ ശരാപസ്യപ്രശാന്തഷു 
അക്ലൂാരികതങ്ങ എരുട്ട'മധുരം ഇവ തെങ്ങാപ്പാലില് ആരു 

കൂരതക്കു൧-- തളികക്കുര്യൂന് ശമിക്കും. 

(പത്മകന്മാദി കഷായ) 

൧ഠ൯... പത്മ കന്ദനി ശയേഷ്ടിപടൊലകടട കാവൃഷൈഃ] 
സിദ്ധ'ക ഷായെമേധവഡ്യശ്ശൂരാവകലിനാശ മാ9॥ 
താമരകംപ്ഴങ്ങ വരട്ടുമഞ്ഞാ റഠ എരട്ട്മധുരം പടൊ 

ലം കടുകരൊഫംനി ആ ടലൊടകത്തിന്ചെര ഇവകൊട്ടെ ക ജയ വേച്ചു തെൻ മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെചിപ്പ്യിെ തളിക 
ക്രെവ്റ്വന് ശമിക്കഠം ൽ 

(വത്സകാദ'കഷായം) 

൦0... പത്സകൈലാധി ളം ഗാബ്ദുധാന്യയകാരി പപ്പു ടൈല് 
സവി ശദലൈദകൃത്ദകവാഥൊമധുമാന് ചരമിഷ്യതെ॥ 

കുടകപ്പാലയരി ഏലത്തരി പിഴാചരി മത്തെങ്ങകടിഴങ്ങ 
കൊത്തമ്പാലയരി ലെപ്പിന് തൊലി പപ്പടം കാട്ടവെ മൂരി 
ലെര ഇവകൊണ്ട കഷായം വച്ച ത്തെന് മെപ്പ്പാടി ചെത്ത 
്വധിപ്പി കടം തചക്കികക്കരവ്വുന് ശമിശമംം 

(ഖദിരാംബുധരാദി കഷംയം) 
൧൧൧.. ത്വി *3:ങ്ൃധരെയ്രദ്ൂപാരന്തികസുമമ്റ ത] 

റ റ യക്തൊഥും ലുകൃൂ്റ്ു നശരാവകനിബഹണഃ॥ 
കം 

ര് കരിങ്ങാലി ക്കാതല മുത്തെങ്ങക്കിഇങ്ങ നീ) 
മമരുതിന് തൊലി തെച്ചിപ്പുവവ വകെണ്ട കഷായം പ 
൧ുലിലു തമപ്പ്യൊടിചെത്ത സെവിപ്പിക്ക - തകികക്കര്യൂന് ശു 
മ। ഒരാ ി 

(ബലാതിലകാദി തൈലം) ം 

൧൧ ൨... ബചാതിലകടെലാഫ്വകെതക്യസനസാധിത്തെ ; കി ദ് 
കഷായെ കുള. പു: ധാത്രഭൂവ്യാമൃതാരസൈഃ॥ 

൪൧൩... സഴ്യേതെകല്ലികെതരെലാടായയഷ്യയചോവചന്ദ 
നൈ മൂയ്യാവണ്ണു ചതിദവന്ാലിചകതകമക്വൊരകെ!॥ 

കി ൧.൪..... മഞ്ജിച്ചാപത്മ കൊശിരസരക്ൈശ്ചപ്രസാധിതഃ। 
നാക്ികെ രൊത്ഭചസ്സറെ ഫസ്പിചജൊചാസ്വശസ്ധയതെ 

കവന്തൊട്ടി വെര മയിലെ കില് തൊലി ദെഖതാരം ലൃഖക്കെ 
തധെട ഭവങ്ങക്കാതച ഇപ്കൊന്ട കഷായം വിച്ച അതതില് 



എ കാദ ശാദ്ധ്യായ ₹ ഫാ) 

ന തേത്ങിന് പു ല് രി പച്ചുറെല്ലിക്ക കവക ചിററമൃത ജല 

 ദറരിന്നിര്മെകിത ഏലത്തരി ലിഠെറലം എരട്ട്മധുരം ചന്ദ 

ത യം പെരുംകരുമ്പലെര വെട്നനാടത്തൊലി നന്നാറിക്കിളത്മ' 

__ വൈയ്യങ്കതലെരിന്മെല്തൊലി കഷൂരിക്കിഴങ്ങ മഞ്ചട്ടി 
ട്ടി പതിമുകം രാമ ച്വരകും ജവ അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെ 

. ഇണ്യൊ 6റേണ്ണയൊ ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തെപ്പു'ക്ക.. തളിക 

ജഴരവ്പൂന് ശമുക്മം, 
ഴ് ഷു 

(കൃഷ്ടമുന്* ാദിതൈലം) 

൧൧൫... കൃഷ്ണൂമുത്തോസനെയ്ര്രദുവ 2൦ പല്ലു ചാഭ്യ ത്വ 

ക്ര സ്വരസെമധു കാംഭൊ3ഖികങതഫല തൃധൈഃ॥ 
൧൧൩. ചതുജ്ജാതക ചെരാ ശ്വഗന്ധാസരമ ചകനെ 8] 

ശ്രിലെ ഷ്ടകജടാകാരുനതരൊഫണികഞ്ജുകയെലു 
൧൧7. ശാരിബാഗരുകഷ്ടൈശ്ചകല്ലി തൈസ്സുംപ്രസാധിത്ര] 

നാളി കെരൊത്മപചംസ്തുഫസദിലജൊചാഷിതഃപരംു 
കാരിഅ്അത്തളിര ചെങ്ങത്തകിര നിര്മരുതിന് മമ്ളിര ലത്തത്ത 

കളിര ഇവററിന്നിരില് എരട്ട മധുരം മുത്തെങ്ങചകിഴങ്ങ കപ: 
യംകതവെരുമ്മന്തൊചി ത്രിഫല ഏലത്തരി ദ്രേലവംഗത്തൊ: 
ലി പച്ചില നാഗദ്ധ്]വു കച്യരിക്കിഴങ്ങ അമുക്കരം ചരകം 
ചന്ദനം തിരു ചിട്ടപ്പശ മാഞ്ചി ഒ3വതാരം തകരാ കട്ടകരെമ 

_ ഫേണി അഞ്ജുനക്കല്ല വന്നാറിക്കിഴങ്ങ അകില കൊട്ടം സു 
ലച അരചല്യുകലഥകി വെകളിച്ചെണ്ണുയൊ ച്,ഇയൊ ചെത്ത കഃ 

 ച്ചിഷരിച്ച തെപ്പിക്ക. തളികക്കരദ്പന് ശമിക്കും മുന്ചറഞ്ഞു 
കെത്ല൭ത്തെക്കാഠം ജത ക്യയമു ളൂ ന്നും ം 

൧൭൧൮ -- ല് ന റാ ച ന്ധ സാരം യ്യ യൊജരയെല്| 
പ്ലാ നാംഭൊബദരിപത്രജരല്പധസവദ്യവല്॥ 

മെലൊക്ക ച ഓാലരിക്കരദ്വുന്െറ ചികിത്സയില് പറഞ്ഞ 
സപ്ലസാരതെലം തെപ്പിക്ക- ലന്തയിലയും വുലാപനെറ 
താഗെ അടന്ന തൊലിയുമിട്ട ചെത്തു ലെപച്ചു അതുകൊണ്ട കുക്ളി 
പ്യക്ക- ജവഖഒയാക്കയും ചെയ്യാല് ത മികക്കരപച്പഎ ശമിക്കുംം 

മാ ദരെധ്ധക൯െറ ലഷ്ണം 

ി ഴ് ൯.-- ചൂത പല്പചസക്ല്യായശു പൃത പുഷ്ൂസമ പ്രമദ] 
സ്റ്ലൊടൈശ്ശൊഫൊ സലാല ധിസമു ഇ സമ്മത) 



൧൧൨. ആരൊധഗ്വകല്പ മെ ബാലച്കിത്സായാം 

മാചിന്തകളീരിന്െറ നിറംപൊലെയുമള നിറത്തൊട്ടം മാഖി 
ന്വൃവിന്െറ ൯൩1൨൦ പൊലെയുള്ള നിരത്തൊട്ടംകൂടിയ പുള്കക. 
ങ്ജച്ലൊടടംകൂടിയ നിര മാംപുക്കരപ്പനെന്നരികം 

മാധേക്കരവ്വന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പാന്) 

൧൨൦. ശുഷ്ലാഭക്ഷിരിത്വചപിഷ്ടാമസ്മനാദൌചിലെചയം। 
പ്രശ സുന്നാളി കെരസ്യപയസാലാരസാഭകകെ| 

മാംപുരരെപ്പന്ന ആദിയില് നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി ഉണ 
ക്കി തയിര്വെള്ളത്തിലൊ ൊങ്ങാവ്വാലിലൊ അരച്ചു തെക്കു 
ക, എന്നാല് ശമിക്കും. 

(ഹി ശാപിശാലാദികഷായം)ു 

൧൨൧. നി ശാഖി ശാലാത്രായന്തിശമ്യാ ചത്വഘ നാല്പലൈഃ। 
സി ദ്ധഃമഷായപെയൊത്രമാക്ഷി കെ ണബസമനവിതം॥ 

പരട്ടുമൃഞ്ഞറാ കാട്ടുവെജ്കൂരിവെര (ബ മി കെ$ന്നു 
ചെരുമ്മയതൊലി മുത്തെങ്ങക്ക ഴങ്ങ ചെങ്ങളുനിക്കി്ങെ ഇ 
പ കാനണ്ടെ ഗഷായംവപച്ച തെൻ മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെചിപ്പി 
൭൭ -- മാമു ദരെവ്വുന് ശമിക്ഷംം 

(വൃശ്ചികാകച ദദികഷായം?) 
44൨൨. വൃശ്ചികാളിബലാദ്വന്ദ്വശാരിബാരജഗനീദ്ധയൈഃ। 

സവടൊകെ ലകൃത$ക്ചാഥൊയദ്വാമധുസിതാന്വിത॥ 
തെക്കടലെര കുവംന്താട്ടിലെര കരരകത്തിന്ചെര ന്നാ 

റിക്കി ങ്ങ പരട്ടുമഞ്ഞഥാ മരമതഞ്ഞത്തൊച) പ്രടൊചം ഇച്ച 
കൊണ്ട കഷായംവച്ചു തെനും പഞ്ചസാരയും മെടപ്പൊടി ചെ 

1 

ത്ത സെഖിപ്റി ക്കു. മാപുക്കരപ്പന് ശമി കമം, 

ചു 
(ഭൊനദുധ്യാദ:തൈലം) 

൧൨൩ ദൊണമൂവ്യവേികന്ദദംഗധാത്യ്യമൃതാരസ്| 
മുസ്മാസരക്യഷ്ട ഠ.ഫല്തര്രയസൂരാഹവയൈഃ॥ 

൧൨൪... സചന്ദനതുടികുഷ്ടസലിലൊശ് രചൊരേകൈ$! 
ഹാകികെരൊത്തലഭസ്സുദ്മസ്സിദ്ധൊസ്യതിലജൊപിചാ। 

൧൨ ൫.-. ൭ ധാംജ്യാം ഭ്യശൈശ രസ്ത്ംരഗെമഞ്ജിഷ്ടാശാരിബാംബു 4 
ഒ9ദാ] സ്വധഞ്ചേക്ഷിരിശി ്ലേപ്ഥെസെകെകേളാലം ലിശുൂ ൫൭൮ 



എകാദശാഖ്യ്യയേ? ൧൭൨ 

 _കരുന്തുന്പ ക൨ക ശതാവരിക്കിഴ തഃ മംഞ്ഞുട്ന്ി പച്ചയെ 
 ല്ലിക്കു ചിററമൃത ഇപററിന്നാരില് മൃത്തെങ്ങക്കുഴമത്ങ ചരക 
ലം. റ്രീരട്ടിമധുരം ത്രിഫച ദെഖതാരം ചന്ദനം ഏചത്തരി ഉകാ ചടം ഇരുപചെലി രമേച്ചുര കല്യരിക്കിഴങ്ങ വ്വ അര കലക്കി 

നി വെലിച്ചെണ്ണുയൊ ദ്ലേറയൊഖെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തവ്പിക്ക- 
_ മെലെക്ക നാല്ലാമരത്തി ന്തൊലി കഷായംവ മു അതില് മഞ്ചെ 
 ട്ടിച്പൊടി നന്നാറികകിഴങ്ങ മുത്തെങ്ങടിഴങ്ങ ഇഖ അരമ്വു ക 

ലക്കി ലെളിച്ചെണ്ൂറയാ എണ്ണയൊചെത്ത കാമി ആയതതെ 
പ്പിക്കക- വെമ്മിയിലത്തിനെറ ഖെ കുത്ത ഇലയിട്ട ചെട്ംവ 
ച്ച അതില് കുക പ്പി ക്ഷ. എന്നാല് മാംധുക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

ചിടക്കരപ്പന്െറ ല ൮൧ണം 

൧ ൨൩. സി രാനുഗാമിശൊഫസ്മുത നിയാനായകതാദഡഃ। 
ഖരമഞ്ജരികാബിജസദശൈ ഡ്ഡ്യൊടകൈ .്ചിതഃ॥ 

൧൨.൭... ശിരൊലി നാമ ഹൃ പാദകരദാഥല്യഥാല | 
ശൊഫൊനിലാരുണൊത്രസ്യാക്ജടിലസ്റ്റു:രസാദകൃടന്॥ 

ഞരയുഖഴിക്ക നിര കാണുകയും ആ നിര കനംകുറഞ്ഞ നി) 
ണ്ട ലഡമായി ത്(രുകയും അതിശ്മെല് കടലാടിയുടെ അരിപൊ 
ലെ പുടകങ്ങാം ഉണ്ടായി കാങ്കെയും ച്വെയാര ആയ്യത ച ട൧൭ 
രപ്പനൊന്നറിക... ഇതിന്ന ഇശിയും ലക്ഷണങ്ങാം ൭൦.. മുദ്ധു 
പ കഴിയുക ഹൃുടയം മ2.റുമൃഠകൈ ഉളുമാശാല് ഇവ കുട്ടന് (൨ 
കു നിരിന്ന കര്പ്പൂര ചുവ പ്പം കൂടിയ നിറം രച്ചയുടെ അടവ 
ഇ വയ്യമ്യണ്ടാകു ടേ 

യ്. 

7 ചിടകരെപ്പന്െറ ചീകീത്സാ 

അരച്ചു തെവ്റയഠന്) 

പ്ല 2.൮... ജടിലംസപ്പ്ിഷാല്യജ്യക്ഷു രകസ്ൃത്ാ വാസ്യ ഥ | 
ജപാമൂപംസമാപ ഷ്യമസ്മനാലെചയെന്മുഹു॥ 

ചിടക്കുരപ്പനുണ്ടായാല് ന് രുള്കെടത്തൊക്കെ ഷെഷ്യു പുരട്ടി മയിലെഷ്ണി ൯൭തൊലിയും വെളുത്ത ചെമ്ഖരുത്തിചെരുംഉുദഭ) ത യിര്ലെഷത്തിലരചു കൂടളാടെ പുരട്ടക - എന്നാല് ശമിക്മം. 

(൭ ശിരമേധുകാദികഷായം) 

൧൨ ൯... ഉശിരമധുകാള ക്വ്വീഖദിരതൊയദൈഃ। 
നപ ടൊടെ,ലമ്ൃതഃചെയഃക്വാഥൊധുസിതാനവി യ്യ 



൧5: ആരൊഗ്യ കല്പദൂമെ ബാഷചികിത്സായാം ലം 

രാമച്ചം എരട്ടിമധുരം തെക്കടഖെര മരമഞ്ഞത്തൊല' കരി 
ഞ്ജാലിക്കാതല മഴത്തങ്ദക്കിഴക്ങ പടൊലം ജവകൊന്ദെ കഷാ 
ധേോധച്ചു തെനും പഞ്ചസാരയും മെപ്പയൊടിചെത്ത സെച്പ്പി 
6൭... വ്ൃനനാൽ ചിടക്കരവ്വുന് ശമിക്കം, 

 (രാധ്ധിവൃഷാദിക്ഷായ.ം) 

ന വ്വ ്വഷാബ്ദു്രന ബേരി ംബത്വഗസ്നാജ്മൂാഗൈഃ] 
ശാരിബെംശിരസംയുഴെക്തരഥവാമധുസംയുതഃ। 

മരമഞ്ഞകത്താലി ആടലൊടകത്തിന്വെര മുതെങ്ങക്കി 
ങ്ങ പൂത്തരിച്ചുണ്ടവരുമ്മല്൭ തൊലി വെധ്ധിന്തെ.ലി ചെ 
ങ്ങഒക്മകാര്ല നിര്മരുതിന്ക നാലി നന്നാറ ക്ക് ഗരങ്ങ രാമധല്വം 
ലകൊണ്ടെ കഷായംവചു തെന് മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത സെലി 
പ്പിക്ക- ചിടക്കരപ്പുന് ശധിക്കാം 

(വപത്സാദന്യാദികതെലം?) 

൨2൧... വത്സാദനിബലാമല മൂ ഭി രകനടജെ। 

ഹിഷ്യവാഥെഷഘനമത്ളി ഷ്യാ പതുജ്ജാതകചൊരകൈ?॥ 
൧2.൨. കലി തെന്നാള് കെരസ്യസ്സ്െഫസുലജഏചലാ! 

അ ല്യഗെ ശസ്ചാതതസ്വ വവു സൂവഷ്ടവചജം! 
ചിററൃത കവന്മൊട്ടി വെര ്ദരട്ട് മധുരം ശതാഖരിക്കിഴ 

ങ്ങ ഇുവ കഷായ അതില് മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ മഞ്ചേട്ടിപ്പെം _ 
യി ഏലത്തരി] ഏല വങ്ങത്തൊലി പച്ച്ര്ല നാക്്വു കൂരി 
ഗി ഗ്രങ്ങ ജവ അരപ്പകലചംപ വെല മ്െറ്റയൊ എണ്ണയെ 

ചെത്മ കാച്ചരിയരിച്ചു തെപ്പ്യിക്കുക- കഴ്ുത്തിന്നുകിഴ ചഷ്ടരവ 
കരം തുപ്പു രക 4 

൩൨൯൭... സെകെപപാരന്ത'ക ചേതൃസ്ഥൌണെയാല്യാശ്തജ 
ലം) യദ്വാക്ഷിരി റൂലട്ലെന ശു 2 സോമലകതവചാ ലു 

തെച്ചിയില വ്ൂണിയാങം ഇധയിട്ട വെകൂു വച്ച അതില് ളു 

കുളിപ്പ ക്ക- അല്ലായെങ്കില് നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി നൊല്ലിക്കു. 

ഇലയിട്ട ചെ്ലംവെച്ച അതില് കുച്പിപ്പിക്ക എന്നാല് ചിടക്ക 
രപ്പൂന് ശമിക്കും, 

ഴം. 

മുഠഠോരെറ്വുന്െറ ലക്ഷണം 

ി ജ് ന്ധ ൧൨.൪... ജര തസ്യ ൧൦൦3 ശൊഫസ്സുവാ ി 34] 
| ല് നി യ ലം 

വു; പ കരി ഖമണ്ടകഷ ചിസ്റ്്ലോ ടരൈരാച]തകെക്ഷ്യെകന്ടെകെര! 



എകാദശാഭധ്യ യഃ ൧ ൭ 

' ആദിയില് മുന്നുദിചസത്തെ പനിയും പിന്നെ അസ 

 സ്ഥികളില്നിരയംഗനീരു മെ ടങ്ങളി കെ വതായി കത്തും 

ടകൂട'യ പുകകങ്ങള്ൂ മുണ്ടായാല് ആയത മ്ഠാക്കരപ്പനെന്നറ ക 

മു0ശരെദ്പ] ന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെട്്യാന്) 

_ ൧൯൩൫൭. ന്യഗൊധസ്യ്യത്വപശൂഫ്ലാഃപി ദ്യവോരൌലെപച നമു 

ലി. ക് നാളികെരസ്യദൂുമശ്ധ നകഷ്യാല്കണ്ടകിനൊഥചാൻ 

൧൩൯൬. പണ്്യല്ത്യാസുമാംസാകംമസ്മുനാകരലിരജം| 
കസുമംഖാജയാസ്ഥി ന് പാരന്തിമുലചമ്മണാ॥ 

ചെരാലിന്െറതൊല് ഉനെക്കി തെങ്ങാവ്ധാലില് അരകൃതെ 

ക്കുക. അല്ലായെങ്കില് ധെട്ന്റാടത്തൊലി അലരിപ്പുവ്വ ജപ 

തയിര്ചെ ത്തില് അരച്ചുരത, ക -- കുട്ടയുടെ കുരവുാ ഒതെ 

 ച്ചിയെരുമ്മ൯തൊലിയും കൂടി മെര്വ്രകാരം അരകച്ചുതെക്കു 

_ ഏന്നാല് മുഠാക്കരപ്പന് ശമ. ക്ഷം. 

. യരരന്ദ്ൂരരഖാടീകഷാഷയഠേ 

൧൯ ൭. ചന്ദ്രശെഖാവൂഷാംമൊദകാമചി യഷ്ടിചന്രഗഃ! 
സഖി ശാലാമുതായാഷ വിഷമ പ്പ്ദവല്ലൈ 

൧൨.൮ .- സ ഓര്കഷായൊമധവാഡ്യപോതവ്ചയെരത്രസി താനി 

) ത്ഭ അഥധഖാശാരിബാംഭൊടഷിരി പല്ലംത്ിലംതകൈ![ 

ചി കാര്ക്രൊകിലരി ആട്ടലാോടകത്തിന് വെര മുത്തെങ്ങക്ക ഇങ്ങ 
 കരിഞ്ച് .രകഠ പീരദ്ദിമധുഭം ചന്ദനം കാട്ടലെള്രിഒപര ചി 

 ഹമൃത കൊട്ടത്തുവുഖെര പാലത്തൊലി ജഇവകൊനണ്ട കഷദ 
യച്ച തൊരഃ പഞ്ചസാരയും മെട്പ്യാടി ചെത്ത സിപ്പി 
ക്ക. അപ്പായെങ്കില് ഗണന്നാറക്കഗങ്ങ മുത്തെങ്ങാപ്ഴങ്ങ നാ 

 ല്ലംമരത്തിന് തൊലി ഏലത്തരി എലപംഗത്തൊലി പച്ചവിച 
 ഇപ്ചകൊണ്ട:. കഷായാ ഖെല്വ തെനും പഞ്ചസാരയും മെപ്ല്യൊ 

ത്മ ന്് റിന് 
പി പ്പം 

ൽ നി; 0 ച്ചി 

ര 
ഴു, 

ടിക ചത്ത സൊധിപ്പ്പിക്ക എ ന്നാരു മുഠാക്ക രര ശമിക്മംം 
റ ര 
ന റ് 

[റി 

അ 

യം 

(ഐലെയകാദി തൈലം) 
7 
ട് 

._ ൨൯. ഐപെയകമധൂകാംബുകരവരദെത്മവെ। റ 

രസെമുധു കമൂയ്യാ ബ്ദ യമാതിചൊരചന്ദകെ 011 

പ് ഡ്ലു ാചെരഫലൊരവേടു 
തിലജെലോഷിതൊഭ്യം രഗ മൂര് ഒ ട്കാസ്ൃയവരയാചിചം॥ 

ല് ത് 

ള് 

ര 



൧൭൬ , ആരൊഗ്യകല്പദൂമെ ബാല ചികിത്സായാം 

മുക്കാപ്പിരകത്തിച ഇരില്പ്യില ജരുലെലിയില അഭരിയി 
€ മ ല ജഇചററിന്യനിരില് ഏരട്ടിമധുരം ചെരുംകരുമ്പലെര മു. 

ത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ചെവവഴുതിനലെര കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം 
ത! വം ഏലത്തരി ഏചവധഗേത്തൊലി പച്ചില നാകപ്പുവ്വ ഇപ അ 

രച്ചുകലക്കി ധെളിച്ചെണ്ണുയൊ എള്്ുയൊ ചെത്ത കാച്ചിയര। 
ച തലെക്ക തെപ്പിക്ക... മുഠാക്കരവ്വ൯ ശമിക്കം- ത്രിഫല കഷാ 
യവ) അതുതന്നെ അരച്ചുകലക്കി കാച്ചി രെപ്വ്വിക്യെമാഠം 

(അശ്വത്ഥപല്ലാദിതൈലം) 

൧-൦. അശ ്ത്ഥവല്ലശമ്യറകത്ചശൃഷ്ട ശിവതന്തുഭി 1 
സിദ്ധൈകഷായെമഞ്ജി ഷ്യാജലസെപ്യാബ്ദയഷ്ഠിടിം॥ 

൧-2. സകുഷ്ടവന്ദനൈറ ിദ്ധസ്െ ൧ കെരഫലൊത്ഭധഃ॥ 
തിലജൊലാതയൊസുസ്ൃഫിതൊഭ്യംഗെചിശെഷതഃ। 

അരയാലിന്കതാചി കൊന്നത്തൊലി ഫ്ലീരട്ടിമധുരം ശിഖ 
നാര ഇവകൊണ്ട കഷായംവകച്ഷു മടഞ്ചട്ടിപ്പൊടി ഇരുചെ 
ല] രാമച്ചം മുത്തെങ്ങക്കി ങ്ങ എരട്ടിമധുരം കൊട്ടം ചന്ദനം 
ഇല അരച്ചുകലക്കി ചെളിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണയൊ ചെത്ത കാ 
ച്ിയരിച്ചു അത മെല് തെപ്പിക്ം അഷ്ടവലുംവുമാ 

ര.൩... സ്ംനെകി ംശുകദാവ്വിത്വശ്ധാത്രിഭിഃകവഥി തംജലം| 
കഷിരി ഖല്,ബലാസിദ്ധമഥവലാതസ്ശസ്വത്തെ 

 കരുമുരുക്കിന്തൊലി മരമഞ്ഞത്തൊലി നെല്ലിക്ക ഇവ 
യിട്ട പെള്ളംവെച്ചു അതില് കുള്പിപ്പി ക്ക ഇവ്വ മെയാല് മുറ 

ക്രെ൮യന് ശമിക്കുംം 
പുള്ലിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൧൪-൪൭... ജവരിതസ്യന്തേരശ്ശെഫസുനിയാഠരുണശ്ചിത്മി 

അവഗാഡൈര്ട$ ശംരക്കെവയ ൯ ഭ'വ്യിന്ദമാല കാമ 
ആദിയില് പനിയും അതിനെ റശെഷം അകത്തനല്ലചഇാം 

ല്യാഫിച്ച പുറത്തെക്കു വളരെ സ്സുഷ്ടമാവാതെ അപ്പം ഖപ്പെ 

ടകൂടിയ വിരും അതിഭന്മല് നല്ല ചുചപ്പുനിറത്തൊടുകൂടി പുതി 

യ പണഡ്രമാണങ്ങളായി പരന്ന പുള്ളികളും കണ്ടാല് ആയ 
ത പുട്ലിക്കരപ്പയനെന്ന്റികം 

പു ള്ളിക്കരപ്പുന്െറചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പൂാന്) 

൧ാ-6.-- ത ഫലാഘന പാരന്തിമൂല ച്ാമൃതാരജ॥ 

നാമികെരസ്ൃദ്ുശ്ധെനപിഷ്ടവാലെപൊത്രശസ്യതെ 



എകാദശാദ്ധ്യായഃ ൧൭൭ 

ത്രിഫല, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, തെച്ചിചേരിമ്മെല്തൊലി, ചി 
രമുതിന്െറ ൭൦൭൨ല് ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ച കൂടക്കൂ൦ ട 
പുരട്ടുക. പുള്ളിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(ധ്വയാഷാദ। കഷായം) 
൧ര൬. ധന്പയാഷ കസെപ്യാങ്മചന്ദനദ്വയപപ്പുടൈ 
ശാരിബാസഘി തൈസ്സ്റിദ്ധ ഃക്വാഥൊത്ര മധുയൃഗലിതഃ॥ 

കൊടി ത്തൂചപലേര, രാമച്ചം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങം ചന്ദനം ര 
ക്ത ചന്ദനം, പപവ്പുടം; നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണ്ടു കഷായം 
വച്ച തേന് മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. പുള്ളിക്കരപ്പുന് ശ 

മിക്കും. ി 

കടളികന്ദാട് കഷായം) 
! ൧൪൫൭. കടദകികന്ദകൈഡയ്യദാവവീപലുയബ്ലയഷ്ഠിടിം 

സൊശീരലവലീമൂലരാശിബാഭിശ്ചവാശൃതഃ। 
കദളിചാഴക്കിഴങ്ങ, കരുലേപ്പി൯തൊലി, മരമഞ്ഞത്തൊ ലിം മുത്തെങ്ക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം, പപ്പടം, ന 

ന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഇപകൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു തേന് മേപ്പൊടി 
ചേത്ത സേലിപ്പിക്കുകയുമാം. 

4 (ഭവ്യാചസുകാടി തൈലം) 
൧ രപ൮.ദൂവ്വാപസുകനിഗ്ലണ്ഡീലരീകന്ദാമുതാരസ്സെ 

ത്രിഫലാകച്ചു,സ്ംസിദ്ധംതൈലംചപര മംഫിതം || 
കറുക, താര്ർതാവല്. കരുനൊച്ചിയില, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ചിറാമൃത ഇജവററിന്നിരില്ത്രിഫല അരച്ചുകലക്കി ചെളിച്ചെ 10൭യാ എണ്ണ്ൂയൊ ചേത്ത കാച്ചി തെപ്പിക്ക. വുള്ളിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

൧൪ ൯. അന്യല്കണ്ടകിനഃപ്രോക്തം സവ്൮വമത്രാപിയൊജയേ ല് | ്ാമെതുപംശപത്രെണധാത്രീഭിശ്ചശൃതംജലം 
വേറെ വേന്ടെത ഒക്കയും മുഠഠക്കരപ്വന പഠത്തതൃതന്നെ മു തി എങ്കിലും അല്ലം ഭേദമുണ്ട കുളിപ്പിപ്പാന് വെള്ളം മുമുയിച യും നെല്ലിക്കയുമിട്ട വെക്ക. ഹതത്രെ ഭേദമുള്ളത. ഇവചെ യ്ക്രാല് പുള്ളിക്കരപ്പന് ശമിക്കും 

മപപഴരുമക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 
൧൫൦. രാ സിതൈസ്താമ്രൈസ്സ്റെടൈയ്യുക്തഇത തഃ ത്താരൊന്ദുത്ര കോ ണാഭതനുഭി സ്തീവ്രവേദനഃ।, 
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! 

൧൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചിയികത്സാം 

൧൫൧൧. ദ്വാരെഷ്വത്രുംഷിജനയന്ദാരുണാനിതനൂനിച! പയ 
കഠഖ്യൊവിസപ്പൊത്രജെഞയൊദാഹജ്വരാന്പവിതഃ 

൭.യന്ന ചുവന്ന നറത്തൊടുകൂടി നീര ഉ ണ്ടാകയും ആനിരി 
ന്മെല് കപ്പും ചുവപ്പും കൂടിയ നിറത്തോടും വൃത്തം അദ്ധച 
നരന് ത്രി കൊണം ഇതുകളുടെ ആകൃതിപോലെയുള്ള ആകൃതി 
യോടുകൂടിയ പുതുകങ്ങളും കഠിനമായ വേദനയും നവദ്വാര 
ങ്ങളില് അസഹ്യമായ പേദനയെ ൭.ണ്ടാക്കുന്നവയായി സൂക്ഷ്മ 
ങ്ങളായ പുണ്ണുകളും ചുട്ടനീറലും പനിയുംകൂടി കണ്ടാല് ആആ 
യതപ്പൊരുമക്കമപ്പുനെന്നറിക. 

പൊരുമക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൧൭൨. അക്ഷാസ്ഥിനിമധൂകസ്ൃയകസുമാനിചമസ്തുനഠ। പി 
ഷ്വാമുഡുമ്മുഫുല്പിംപെദ്വന്മികംമചിരൊത്ഥിതം॥ 

_ പൊരുമക്കരപ്പുനുണ്ടായാല് ൭.ടനെ താന്നിക്കക്കു രവും ഇരു 
പപ്പയും കൂടി തയിര് വെള്ളത്തിലരച്ച കൂടക്കൂടെ തേക്കുക. എ 
നാല് ചൊ മക്കരപ്പുന൯ ശമിക്കും. ു 

൧൫൩. ത്വചൊവാവൈരിമൂലസ്യചന്ദനെനസമയനപിതാഃ! 
നാജളികേരസ്യദുശ്ധൈനപിഷ്ടവാലെപന മാചരെൻ!! 

കനായകത്തിന്വേതമ്മല് തൊലി. ചന്ദനം ഇവതെങ്ങാ 
പ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. പൊരുമക്ക രപ്പുന് ശമിക്കും. 

(നിം ബാമൃതാദി കഷായം) 

൧൫൪. നിംബാമുതംവൃഷാംഭൊദപടൊലബ്ദഹതിദ്വയൈ ഃ 
വദിരത്രായ മാണാക്കരാഗയഷ്ടിസമന്വിതൈടഃ!। 

൧൭൫൭൫. സിദ്ധഃക്വാഥശ്ചപാതപൃശ്ശുക്കരാ മധുസംയുതഃ!! 

അഥധാമമധുമാസ്ത്ദ്വാമധുഗുരഗുലുസംയുതഃ॥ 

ചേപ്പിന്തൊലി, ചിററമുത, ആടലോടത്തി൯വേൃ. മുത്തെ 

ങ്ങക്കിഴങ്ങ, പടോലം. ചെറുവഴുതിനലേര, ലെളൂത്തലഴ്ചതിന 

ധേരം. കരിങ്ങാലിക്കാതലം ബ്രഹ്മി, അഷ്ണാരിതേങ്ങ, എരട്ടിമധു 

രം ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച തേനും പഞ്ചസാരധും മേപ്പൊ 

ടിചേത്ത സേപിപിക്ക. തേന്തമനനെയൊ തേനും ഗുല്ഗുലുവും 

കൂട്ടിയിട്ട മേപ്പടി ചേത്തിട്ടുമാം. എന്നാത പെടരുമക്കര 

൯ ശമിക്കും. 



എകാദശാഭ്ധ്യായ ൧൯െ 

(അരുഷ്ടരരാദി കഷായം) 

൧൪൫൬. അരുഷ്കരവചാരാസ്ത്ാവിളുംഗസുരദാരുഭിഃ॥ 
ബ്ലഹതീദ്വയപാഠാബ്ദനിംബവച്ല,സമന്വിതൈഃ॥ 

൧൫൭. സിദ്ധൊലാഗുല്ഗുലൂുപെതൊ മധുമാന് ലായുതൊഥവലാ! 
താഭ്യാംയദ്വാപൃഥക് സാദ്ധംകൈശികിരജ സായുത 3! 

ശുദ്ധിചെയ്ത ചേരിന് കുരു, വയമ്പ, അരത്ത, വിഴാലഠ॥, 
ദേവതാരം. ചെറുവഴ്തിനപലേര., വെഠാവഴുതിനപചേര. പാടക്കി 
ഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ലേപ്പിന്തൊലി, ഇവകൊണ്ട കഷാ 
യംവച്ച ഗുല്ഗുലുപോ തേനോ തേന്. ഗുല്ഗുലു ഇവയൊ ഗു 
ആഗുലു, മാശിക്ക ഇവയൊ തേ൯. മാശിക്ക ഇവയൊ ഗുല്ഗു 
ലു തേന് മാശിക്ക ഇവയൊ മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. 
പൊരുമക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

൧൫൮. യച്ചൊക്തംവിന്ദുമാലായാമൂഷരെയപ്പവക്ഷ്യതെ। 
തൈലംതഥാഷ്ട വല്പയഞ്ചതല് സവ്യംയൊജയെദിഫ! 

പള്ളിക്കര പ്പനെറ ചികിത്സയില് പറയപ്പെട്ടതും എരിക്കര 
പുനാപറവാനുപോകുന്നതും മുന്പറഞ്ഞ അഷ്ട വച്ചഛതൈലവും 

 പൊരുമക്കരപ്പന്ന അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച പ്രവൃത്തിക്കുക 
യും ചെയ്തു. എഡാല് പൊരുമക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

എരിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൧൭൯. തീവ്രദാഫയുതശ്ശോഫഡ്റ്റുവ്യാംഗെസന്ധിസപ്യഥഃ। 
സ്റ്റൊടൈ ഭകതിപയൈയ്യുക്തസ്താമെര്രുന്നീലമുഖൈഗ്ലനഃ 

൧൬൦. ലൃദ്ധാപനതിദ്ട ഗ്രാഗകള്ട്്റുകൂജന സാദകൃടല്, 
സകൂരഷഠഇതിഖ്യാതൊലിസല്ലെപാങ് നിരൊധനഃ। 

കഠിനമായ ചുട്ടുവീരലോടുകൂടി സവ്യാംഗച്പം ല്യാപിച്ച പു 
ഷ്ടിയോടുകൂടി അതുമിങ്ങും ചുവന്ന നീലമുഖങ്ങളായി ചിലപു 
ളങ്ങളോടും നിറയില് കഴിയുക, കണ്ണില് ചുവപ്പു ചെധലി മുക ി വ ക, തതുച്ച ഒച്ചുയടവ ഇവയോടുംകൂടിയ നീരുകണ്ടാല് ആയത 
എഴിക്കരപ്പുനെന്ന അറക. 

എരിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
(അരച്ചു തേപ്പാ൯) 

൧൬൧. കതകംശാരിബാംയഷ്ഠികക്ഷാസ്ഥീന്മയമൃതാരജഃ। 
മഞ്ജിഷ്ഠാമപിപിഷ്ഠവാത്രമസ്തുനാലെപഇഷ്യത്െ॥ 



൧൮൭൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

തേററാബരല, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, എരട്ടിമധുരം.താന്നിക്കക്കു 
രു, ചിഠഠമൃുതിന്െറ ഉറ, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി ഇവ തയിര്ഖലെ 
ള്ളത്തില് അരച്ചുതേക്കുക. എരിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(ഫേമദു ശ്ധാദി കഷായം) 
൧൩൬൨. ഫേമടു ശ്ധവരിദാപ്പിമധുകഖദിരാംബുഭിഃ। 

സൊശിീരപലാരിദാരിഷ്ടഭനിംബനതപപ്പടൈഃ। 
൧൬൩.വികംകതബ ലാദ്വന്ധ്വചിശാലാഭ്ധാംശസംയുതൈഃ! 

സിഭ്ധഭക്വാഥൊത്രപാതപ്യശ്ശൂക്കരാമാംക്ഷികാന്പി 
തഃ! 

അത്തിത്തൊലി,ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ, മരമഞ്ഞത്തൊലി, ഇരി 
പൃക്കാതല, കരിങ്ങാലിക്കാതല. ഇരുലേലി. രാമച്ചം. മുത്തങ്ങ 
ക്കിഴങ്ങം ലേപ്പി൯തൊലി പുരം രിച്ചുണ്ടചേരുമ്മല്തൊലിം ത 
ക൪൦൭വപ്പുടം ഇവസമം തൂക്കി ചേത്ത ഒരു കഷായത്തിഥാ ലേ 
ണ്ടുനാ മരുന്നില് പകുതിയാക്കി വയുംകതവേരുമ്മല് തൊലി, 
കുറുന്തോട്ടി പേര, രകത്തിന്ലേര., കാട്ടുചെള്ളരിചേര; ഇവ 
സമം തുക്കിക്കൂട്ടി പകത]ഭാഗവുമാക്കി രണ്ടുംകൂടെ. ചേത്ത ക 
ഷായംവച്ചു പഞ്ചസാരയും തേനും മേപ്പൊടി ചേത സേധി 
പ്പിക്ക എന്നാല് എരിക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

(പ്പക്ഷപല്ക്കാദി കഷായം) 
൧൬൪. പ്ലക്ഷവല്ലൃബലായഷ്ടിപടൊലൊശീരചന്ദനൈഃ। 

വാരിചൊരവലരീദാരുഖദിരാംഭോദപപ്പുടൈഃ॥ 
൧൬൭. ത്രിയമാണാമുതാമുവ്വാബദരിവല്ലയവൈരിഭിടഃ 

നിംബത്പത്രതിഫ ലാവെല്ലബ്ബഹരി ഭിശ്ചസാധിതഃ। 
ക്വാഥൊധവാമാക്ഷകോപേതഃപാതവ്വെസ്യേപ്രശാന്തയെ। 
ഇത്തിത്തൊലി കുറുന്തോട്ടിലേര.എരട്ടിമധുരം,പടോലചം, രാ 

മച്ചും. ചന്ദനം ഇരുവേലി, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, ശതാഖരിക്കിഴ 
ങഞ്ങൃംദേപതാരംകഴിങ്ങാലിക്കാതല, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, പപ്പടം, 
ബ്രഹ്മി,ചിഠററമുത,ചെരുംകരുമ്പവേര, ലന്തത്തൊലി, ഏകനാ 
യകത്ത।ന്ലേര, ലേപ്പിന്തൊലി, ത്രിഫല, വിഴാലരി, ചെറു 
വഴുതിനപേര ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു തേന് മേപ്പപൊടിചേ 
ത്ത സേധവിപ്പിക്ക. എരിക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

(അക്ഷധാത്ര_യാദി തൈലം) 
൧൬൬. അക്ഷധാത്രീബലാസ്ിദ്ധേനിഷ്ഠവാഥെംബുഗദാഭയൈ 

സൊഗശിംമധുകൈസ്സ്റിദ്ധംതൈലംമൃദ്ധ് നിപയൊജയെര 

താഗിക്കു, നെല്ലിക്ക, കറുന്തോട്ടിലേര ഇ 
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_ പ കഷായംവച്ച ഇരുവേലി, കൊട്ടം,രാമച്ചംം ചന്ദനം, എ൪ 
 ട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി, വെങ്ിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണയോ 

ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച തലയില് തേപ്പിക്ക. എരിക്കരള്ളു൯ന്ശ 

മിക്കും. 

(പടോലാദിതൈലം) 

൧൬൭. പടോലകഫജിപുഷ്ടകെതകിദളുജെരസൈ। 

സ്നേഫസമ്മിതപാരന്തീപുഷ്ട്യൊത്ഭവരസാന്പിതെ॥ 

൧൬൮. മഞ്ജിഷ്ഠാകുഷ്ടയഷ്ട ാഫ്പശാരിബാചൊരച്ന്ദനൈ। 

സൊശിരൈരഥഖാസിദ്ധംതൈല മത്രപ്രയോജയേത। 

പടോലം, തെങ്ങിന് ഛൂക്കിലയരി, കൈതക്കൂമ്പ ഇവ നാഴി 
ക്ക നാല പലവും അത ഇടിച്ചുപിഴിചാന് നാനാഴി വെള്ളവും 
കണക്കാക്കി ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ എണ്ണുയോളും തെച്ചിപ്പുവ്വിന്െ 
നീര അതില്ച്േേത്ത മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കൊട്ടം, എരട്ടിചധുരംന 
ന്നാഠിക്കിഴങ്ങം കച്ഛരിക്കിഴങ്ങം ചന്ദനം. രാമച്ചുംഇവ അരച്ചു 
കലക്കി വെജ്ളിച്ചെ്ല്ുയോ എണ്ണയോ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച ത 
ലയില് തേപ്പിക്ക എന്നാലും എരിക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

റി 

(ഖദിരാസനാദി തൈലം) 

൧൬൯. ഖദിരാസനലാക്ഷാഭിസ്ത്വശിശ്ചക്ഷിരിണാംശൃതെ। 

കഷായെദാരുമഞ്ജിഷ്ടാചന്ദനദ്വയയഷ്ടിഭിഃ। 

൧൭. സദദ്ധഭകെരഫലൊത്തൊവാസ്സറെഫസ്തരിലജഎവവാി 

അധ ഃകായസ്ൃശസ്തൊത്രസ്താ നെദാധ്യിശൃതംജലം॥ 
കരിങ്ങാലിക്കാതല. വേങ്ങക്കാതല., കോലരക്ക, നാല്ലാമര 

ത്തിന്തൊലി ഇവ കഷായംവച്ചു ദേവതാരം, മഞ്ചെട്ടിപ്പ്യൊടി 
ചറദനം., രക്തചന്ദനം എരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്ക। വെ 
മിച്ചെണ്ണൂടയാ എണ്ണുയോചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അത കേല്തേ 
പ്പിക്കു. മരമഞ്ഞെത്തൊലിയിട്ട പെള്ളംലെച്ച അതില് കുളിപ്പി 
ക്ക, ഇവ ചെയ്താല് എരിക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

൧ഥെ. പിത്തജാനാംവിസഡ്റ്റാണൊംചികിത്സിതമുദാഹ്ൃതം। 

വക്ഷ്യതെകഫജാനാന്തഭധ്യായെസ്കിനാനുന്തരെ॥ 

പിത്തകോചംകൊണ്ടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിസപ്പങ്ങഠാക്ക ചികി 
ത്സാ ഇവിടെപറകപ്പെട്ടു. കഫകോപംകൊണ്ടുണ്ടാകുമ്മ പിസ 
പൃങ്ങളുടെ ചികിത്സാ അനന്താഭ്ധ്യായത്തില് പഠകപ്പെടുക 
ഡ്മൂം ചെയ്യും. 



൧൮൨. ആരോഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഇതി വാഗ്ശാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിതപാ 
രശധെന്ദ്രകൃതാ വാരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികി 
ത്വായാംമെകാദശസ്തു ബകൊനാമ ഏകുദശാ 

ദ്ധ്യായ $ 

ത്വത്യ 

'ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ദ്പാദേശാഭ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

മുകുനെല്ക്കരപ്പനെര ലക്ഷണം 

൧. സ്പൃക്ഷ്നോ ഭയാണഗ്രൈമ്മധ്യേതുസ്ഥൂ ലൈവ്യംശയഖലൊലവമൈ$ 
വിസ്റ്റോടൈരന്വിതശ്ശെചതൈഃകഠിനൊഗൌരപാണ്ഡരഃ 

൨. . നാതിവെദനയായുക്തോഗാത്രഗൌരവസുപ്ലിമാന്। 
ഛദ്ദ രോചക സംയുക്തോയ വൊത്രകഥിതഃപുരാ॥ 

ഇരുഭാഗങ്ങളില് കൂപ്പൊട്ടം നട്ടവില് വൃഷ്ടിയോടുടം കൂടി മു 

ഒനെല്ലിനെറ ഛായതോന്നുമാഠ ഖെളുത്ത വുതുകത്ങഠം നിറ 

ഞ്ഞെ കഠിനമായി ധെളപ്പം ചുവപ്പുമാകുനാ നിറത്തോടു കൂടി 
കഠിനമായ പചേദനയില്ലാതെ ശരീരത്തിന്ന കനം, തരിപ്പുഛ 
ദി, അരുചി ഇവയോടുംകൂൂട] നീര ഉണ്ടായാല് ആയത മുള. 
നെല്ക്കരപ്പനെനറിക. 

മുളുന്െല്ക്കുരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 
(അരച്ചുതേപ്പാന്) 

൩. തക്രേണവൈരിണെൊമുലംശതാഫ്വാമഥവഖാവച്ചാം! 
പിഷ്ടചവാദൌലേപനംക യ്യൂാദ്യവസ്യമുഹുരന്പ്വഹം॥ 

മുകുനെല്ക്കരപ്പുന് ഉണ്ടായാല് ഉടനെ എഏകനായകത്തിന് 
ലേരൊ ശതകപ്പുയൊ ലയമ്പോ പുളിച്ച മോരില് അരച്ചുതേ 
ക്കുക, എനാല് മുമുനെല്ക്കരപ്പന൯ ശമിക്കും. 

൪. അഥപാഖാദിരംസാരംസ്ഥൌണെയംവാസകുഠകമം॥ 
നാളികേരസ്യഴുശ്ധൈനപിഷ്ടവാലെപനമാചരേല് ! 

അല്ലായെങ്കില് കരിങ്ങാലിയുടെ കാതലോ രതൂണിയാങ്കംകു 
കമം ജവയെ? തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. എന്നാല് മൂ 
ളനെല്ക്കപ്ലുന ശമിക്കും, 



1, 

; 
ലു 
റ 

ി 
ു 
] 

ലം 

| 
ലി 

സ ന... 

ന 

[ 

പ 

ദ്വാദശാഭ്ധ്യായ€ ൧൮൩. 

(രിമിശാദികഷായം) 

൫൭. തിമിശെന്ദ്രയപാംഭൊദപപ്പുടൈലാഫലത്രയൈ 
സിദ്ധഭക്വാഥശ്ചമധ്വാ ഡ്യഭപാതപ്പ്യൊത്രയചപാഫ്പയെ ॥ 

തൊട്ടകാര, കുടകപ്പാലയരി. മുത്തെങ്ങക്കിഴത്ങ, പപ്പടം, 

ഏലത്തരി, ത്രിഫല, ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തെൻ മേ 

പ്പൊടിചേത്ത സേധവിപ്പിക്ക എന്നാല് മുളുനെല്ക്കരപ്പുന് ശ 
മിക്കും. 

(ധാത്രിഖദിരസാരാദിക ഷായം) 

൬. ധാത്രീഖദിരസാരാഗ്നിമവഥമുവ്വാകണാദ്വയൈഃ । 
സലിശാലാമ,താനിംബഭൂനിംബൈരഥചാശ്ൃത£॥ 

നെല്ലിക്ക കരിങ്ങാലിക്കാതല. മുത്തേടപര, പെരുംകരുമ്പ 
വേര, തിപ്പലി, അത്തിത്തിപ്പുലി, കാട്ടുവെള്ളരിവേം, ചിറ 
മതം ധേപ്പിന്തൊലി, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല്തൊലി! ഇവ 
കൊണ്ട കഷായംവെച്ച തേന് മേപ്പടി ചേത്തുസേവിപ്പി 
ക്ക. എന്നാലും മുുനെല്ലയരപ്വു൯ ശമിക്കും. 

(താലപത്രാദി തൈലം) 
൭. താലപത്രപിശാലൈലെയകധെത്രാഗ്രജെരസെ ! 

എലാവലിമളുംഗകടചചന്ദ്രരെഖാതുരുഷ്ലുകൈഃ ॥ 
൮. ജ്യോതിഷ്ടതിചരാധാന്യമധ്മകസരളാന്വിതൈഃ | 

പി കലൂതിതൈസ്തി ലജസ്സ്സിദ്ധസ്ററെഷൊപാനാ കികേരജഃ 

൯. പാനെചാഭ്യഞ്ജനെശസ്തൊയദ്വാകിംശുകപത്രജെ 
രസെശതാഫ്വാദെ വാഫ്വവരാസര മള ചന്ദനൈഃ !! 

കരിമ്പനക്കുമ്പ, കാട്ടചെള്ളരി, മുക്കാപ്പിരകം, ചൂരലില ഇ 
വ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ ഏലത്തരി, പിഴാലരി, കുടകപ്പാലയരി, 
കാര്കൊകിലരി, കുത്തുരുക്കം. ചെറുപ്പുന്നയരിത്രന്നല, കൊ 
ത്തംപാലയരി ഇരുപ്പുക്കാതല.ചരകൂം, ഇവഅരച്ചുകലക്കി, എ 
ഇ്യൊധെളിച്ചെട്ട്ുയൊകാച്ചിതേപ്പറിക്കു. മുകൂനെല്ലരപ്പു൯ശ 
മി 9൦. സേവിപ്പിക്കയുമഠം. കരുമുരുക്കിലനീരില് ശതകപ്പും ദേ 
പതാരം; ത്രിഫല, ചരകം. ചന്ദനം. ഇവ കല്പം ചേത്തിട്ടുമാം 

(തമാലപത്രാദി തൈലം) 
൧൦. തമാലപത്രനി൪ഗുണ്ഡീതന്ത്രികാസനാപത്രജെ 

സ്വരസെകഷ്ടചൊരൈലാവിമുംഗഘായചന്ദനൈഃ ॥ 

൧. താലീസപത്രനാഗാഡ്യൈഃകല്ല।തെൈപക്വഎവഖാ ॥ 

അ ഭ്യഞ്ജുനെപ്രയൊക്തവ്യശ്ശൂി ൭ സാധൈണവഖാറുബോുച ॥ 



൮൪7 ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 
ഴ് 

പച്ചില കരുനൊച്ചിയിലം,ചിററമുത. വേങ്ങലിയ, ഇവഠറി 
ന്നീരില് കൊട്ടം, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരിപിഴാലരി, മു 
ത്തങ്ങക്കി ങ്ങ, ചന്ദനം.,താലീസപത്രം. നാകപ്പുവയ, ഇവ അര 
ചുകലക്കി എണ്ണുയൊ വെള്ളിച്ചെണ്ണുയൊചേത്തകാച്ചിതലയി 
ല്തെപ്പ്ിക്കുക. തലയ്ക്കു വെള്ളം മുകയിലയിട്ട തിളപ്പിച്ച ഉണ്ടാ 
ക്കുകയും വേണം. ആയത ചൂടാഠിയല്ലാതെ തലയില് പകരുക 
യുമ രത. 

. ശ്രിംശപാദി തൈലം) 

൧൨. ശിംശപാസാരനിഷ്ടവാഥെമ ഞ്ജിഷ്ടാകഷ്ടയഷ്ഠടിഭിഃ 
സിദ്ധംതൈലംപ്രയോക്ത ്യമംഗസ്യാംഭ്യംഗകമ്മണി [॥ 

ഇരുമുള്ളിന്കാതല കഷായംവച്ചു മഞ്ചെട്ടിപ്പ്യൊടി, കൊ 
ട്ടം, എരട്ടിമധുരം ഇവ കല്ലും ചേത്ത കാച്ചിയ തൈലം മെ 
ല് തേപ്പ്ിക്ക. ഇവ ചെയ്താല് മുകൂനെല്ലൂരപ്പുന് ശമിക്കും. 

ലി 

(ഭൂജ്ജസ്വാരാ ദി തൈലം) 

൧൨൩. ഭൂജ്ജ സാരസ്യനിയയൂാസെതെനൈച്ചരികലുിതെ | 
പക്വസ്സേഫൊഫിതൊംഗസ്യപ്രാഗുക്തംവാഷ്ടവലുജം ॥ 

൧ര". സെകെപാരന്തികാപത്രവചാത്വകസാരപല്പലധൈഃ । 
ൂ ടു സക്ഷിരിവലച്ച,സൈരെയ്യൈസ്സസിദ്ധംകൊഴഷ്ക്ണാംബുചെഷ്യതെ ॥ 

ഭൂജ്ജ വൃക്ഷത്തിന്െറ കാതല കഷായംവെച്ചു അതുതന്നെ 
കല്പവുമായി എണ്ണ്ുയൊ ലെജിച്ചെണ്ണുയൊകാച്ചി മേല് തേ 
പ്പിക്ക. അഷ്ടപല്ലയതെലവും നല്ലതാകുന്നു. തെച്ചിയില. വയ 
പവ. മുകയില, നാല്പാമരത്തിന് തൊലി, കരിങ്കറുഞ്ഞിലേര,ഇ 
പയിട്ട് വെച്ചു വെള്ളം അല്ലം ചൃടോടുകൂടെ മേമപകന കുളി 

പ്പിക്കുക. ഹുവമക്കെയും ചെയ്താല് മുളൂനെല്ലയരപ്പന് നല്ലവണ്ണം 

ശമിക്കും. 
തു%പല്ഏൃക്കുരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൧൫. ദോണപുഷ്ണ സമാ കാരൈശ്ശെവതൈരന്ത ശ്വലോഫിതൈ 
വിസ്റ്റൊടൈരന്വിതഒ ശ്ലാഫൊദ്രൊണൊ ത്രപ്രാഗുദീരിതഃ ॥ 

തുംപപ്പു വ്വിനെ ആകതിപോലെ ഉള്ള ആകൃതിയൊടുകൂടി 

വെളൂത്ത മധ്യത്തില് അല്ലം ചുവപ്പൊടു കൂടിയ പുളുത്ങം വു 

പ്പെട്ട ചുഠറും നീരോടു കൂട! കണ്ടാലായത തും്േട്യക്കരപ്പ 

സെഗാറിക. 



എ 

ദ്വാദശാദ്ധ്യയ$ ൧൮൪൭ 

തൃമ്പപ്ൃക്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 

& (അരച്ചുതേപ്പാനു) 

൧൬. ദ്രോണെത്രദ്രോണപുഷ്യാണിപത്സകംധനികാമപി ] 

നാളികേരസ്യദു ശ്ധൈനപിഷ്ടവാലേപനമാചരേല് ് 

യാതൊരുസമയം തുമ്പച്ലക്കരപ്പുന്െഠ ലക്ഷണം തികഞ്ഞ 

കാണുന്നുഖൊ അപ്പ്പോഠാ തമ്പപ്പവും കടകപ്പാലയരിയും കൌ 

ത്തമ്പാലയരിയും സമംചേത്ത തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചതേക്കു 

ക. എന്നാല് ശമിക്കും ലക്ഷണം തികയാത്തതിന മേല്പഠ 

ഞ്ഞ മരുന ഏതെങ്കിലും തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേച്ചാലും 

മതി. 

൧൭. അഥവാശ്വെതചാരന്തിമുലംതെനൈവഖപചെഷിതം 

ലിംപെദ്പണ്റുവതീവല്ലമഥവാക്ഷിരിചമ്മഭിഃ 

വെളുത്ത തെച്ചിയുടെഖേര; തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതെക്കു 
കയുമാം, അല്ലാ എങ്കില് ധേണ്ണാടത്തൊലി, വനാല്ലാമരത്തിന് 
തൊലി ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് ദാരച്ചുതേക്കുക. എന്നാല് തുമ്പ 
പ്ലക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും, 

(ജൊംഗകാദി കഷായം) 

൧൮. ജോംഗകാസനസാരാങ്ുഫിമത്രയമധുകജഃ । കാഷാ 
യൊമാക്ഷികൊപേതഃപിതൊസ്യപരമൌഷധം ॥! 

അകില, വെങ്ങക്കാതല,; മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, രക്ത 
ചന്ദനം. പിതചന്ദനം, ഇരിപ്പുക്കാതല, ഇവകൊണ്ടെ കഷായം 
വച്ച തേ മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേലിപ്പിക്ക. തുമ്പല്ഏക്കരപ്പുന് 
ശമിക്കും. ര് 

(ഭാണ്ഡ്യാദി കഷായം) 

൧൯ . ഭാണ്ഡിപടൊലബദരീപല്ല,മൂവ്യാസുരദ്ൂമൈഃ | 
ത്രായ മാണാവിശാലാബ്ദസഘ്ലച്കുദസമന്വിതൈഃ ॥ 

സധ്യാധിഘാതുകത്വശി സിദ്ധൊപാകൈശികീയുതഃ | 
മാക്ഷികാ ഡ്യൃശ്ചവയെല്ലാ ഗ്നിമന്ഥപാഠാഭിരെവഖവാ ॥ 

നിലവാക, പടോലം; ലന്തത്തൊലി, ചെരുംകുരുമ്പപേ 
ര, ദേവതാരം, ബ്രഹ്മി, കാട്ടചെള്ളരിചേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ,പാ 
ലത്തൊലി, കൊന്നവേരിന്മെല് തൊലി, ഇവകൊടണടെ കഷായം 
വച്ചു മാശിക്കയും തേനും മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. വി 
ഴാലരി, മുഞ്ഞവേര; പാടക്കിഴത്ങ ഇവകൊണ്ട കഷായംപെ 

൨ര: 9 



൧൮൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ച്ചു മാശിക്കയും തേനും മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്കയുമഠ. 
എന്നാല് തുമ്പപൃക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

ഇന്ദ്രദമാദി കഷായം 

൨൦. ഇന്ദ്രദൃമവിശാലത്വശാ്വിശ മ്യാകതിന്ദുകൈഃ॥। 
വിരളാനിംബഭനിംബകരഞ്ജയുഗലൈരിഭിഃ ॥ 

൨൧. സക്ഷിരിചലു,ശ്വെതാക്കൈസ്ിയ്യാസൊധിശൃതൊത്രതു! 
പാനെംഗസെകെതെരെവകല്ല്ലൈസ്സൈഫഷൈപി ചെ 
ഷ്യതെ ॥ 

ന് ര്മരുതിന്തൊലി, പാലത്തൊലി, മരമഞ്ഞത്തൊലി, 
കൊനാത്തൊലി,പനച്ചിത്തൊലി. കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തില്തൊ 
ലി, വേപ്പിന് തൊലി; പുത്തരിച്ചുണ്ടപേരുമ്മല്തൊലി,; ഉ.ങ്ങിന് 
തൊലി, ആവല് തൊലി,ഏകനായകത്തിന്ധേരിന്മേല് തൊലി, 
നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി; വെതുത്തഎരുക്കിന്വേരുമ്മല് തൊലി 

ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തേന് മേപ്പൊടി ചേത്ത സേലി 
പിക്ക. ഈ കഷായവെള്ളത്തില് കുളിപ്പിക്കു. ഈ കഷായ 

ത്തില്തനൊെ മേല്പറഞ്ഞ തൊലികഠം പതിനാറും അരച്ച ക 
ലമായി ചേത്ത എണ്ണകാച്ചി തേപ്പിക്കു. ഇവയൊക്കെയും തൂമ്പ 
ക്കരപ്പന്നു ശമനകരമാകുന്നു, 

(ശാകത്വഗാദി തൈലം) 

൨൨. ശാകത്വക്ത്രിഫലാസാലദാധ്യിക്ഷിരിറ്റവല്ച,ജെ നിഷ്ഠവാ 
ഗെത്രിഫിമാം ബഷ്ടവല്പയയഷ്ട ഫേവചൊരകൈഃ ॥ 

൨൩.എലാലിളുംഗകംപില്യകണാദ്വയസുരാഹ്വയൈ 

ശൈലെയശഗൈരികാംഭൊദമ ധൂകഫലിനീനതൈഃ ! 

൨൪. മനഷ്ശ്ിലാതുരുഷ്ഠാരുഷ്ലരമൂവ്വാധവൈരപി ] 
സംസിദ്ധൊനാജികെരസ്ൃയസ്സെഫസ്തിലജഎവലവാ 

പാനേചാഭ്യഞ്ജനെശസ്ലൊമൂദ്ധ് നൊയൃത്രാപിചെഷ്യതെ! 

തേക്കിന് തൊലി,ത്രിഫലം,പയ൯തൊലി,മരമഞ്ഞത്തൊലി 

നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി ഇല കഷായം വെച്ചു ചന്ദനം. രക്ത 
ചന്ദനം. പീതചന്ദനം, അമ്പഴത്തിന് തൊലി, എരട്ടിമധുരം, 

പിര കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരി; വിഴാലരി, കമ്പിപ്പാലവേധിന്മേ 

ല്തൊലി, തിപ്പലി, അത്തിത്തിപ്പുലി, ദേഖതാരംകന്മതംയകാ 

പിമജഴ്ണംമുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങെ, ഇരിപ്പുക്കാതലംഞാഴല്ഘവം തകരം, 

മനയോലകുത്തുരുക്കം., ചേരിന് കുരു, ചെരുംകുരുമ്പവേര, ഞമ 

ലേരിന്മേതൊലി; ഇവ അരച്ചു കലക്കി വെളിച്ചെണ്ണുയൊ 



ദ്വാദശാദ്ധ്യായട ] ൧൮൭ ി 

എണ്ണയോ ചേത്ത കാച്ചി സേവിപ്പിക്കയും തലയിലും ക 

തേപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തമ്പഫൂക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

ക്ട; ഡയവൊക്തു മന്യല്കു്ലീതലേപനന്തുയപൊദിതം। 

അംഭശ്ചശിഷ്ടെസവ്യത്രകഫജെയംലിധിച്ടിതഃ' 

തലയ്ക്കും മേലയ്ക്കുംവെള്ളം മുള യെല്ലരവ്വന്നപറഞ്ഞ പ്രകാരം 

വെക്കുക. മു ൭ നെല്ലയരപ്പന്ന പറത്തെ ലേപനവും വെള്ളവും കു 

ഫകോപം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലി സപ്പ്യങ്ങളിര ഇന! പരെവഠ 

൯ പോകുന്നതുകഠാക്കും പററുന്നതാകുന്നു. 

കുടകപ്പ്ാലരിക്കരപ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

൨.൬. കഠിനൈവ്യത്സകാകാരൈമ്മദ്ധ്യനിമ്ലൈസ്സിതാസിതൈ 

സ്റ്റൊടൈ ഞിതൊഘനശ്ശോഫഃപാടമകഷൊവത്സകാ 

വ്യ $॥ 

കഠിനങ്ങളായി കുടകപ്പാലയുടെ അരിയുടെ ആകൃതിപോലെ 

തോന്നുന ആകൃതിയോട$ കൂടിയവയായി നടുക്കു താഴ്ചയോടും 
ഖെളുപ്പംകറപ്പമായ നിറത്തോടുകൂടിയ പുജുകങ്ങളോടുകൂടെ 
അല്ലം ചുവപ്പോടുകൂടി ഘനമായ നീരകണ്ടാല് ആയത കുടക 
പ്യാലരിക്കരപ്പുനെന്നഠിക. 

കുടകപ്പാലരിക്കരപ്പന്െ ചികിത്സാ 

(ആരഗ്വധാദികഷായം) 

൨൭. ആരഗ്വധാക്കുരാഗാഗ്നിമഴെ ഫസ്പിഫലായായുതെഃ। 

സിദ്ധഃകഷായ ചപെയൊത്ര കൈശികിമാക്ഷികാന്വിതഃ! 
കൊന്നത്തൊലി;, അഷ്ണാരിതേങ്ങ, മുഞ്ഞഃഖര. ത്രിഫല, ഇ 

വകൊണ്ട കഷായംവെച്ചു മാശിക്ക തേന് ഇവമേപ്പൊടി ച്ചേ 

ത്തസേവിപ്പ്ിക്കു. കുടകപ്പ്ാലരിക്കാപ്പന് ശമിക്കും 

(നിം ബാസനാദി കഷായം) 

൨൮. നിംബാസനവലിശാലത്വ ക്ൃത്യായന്തികടടകാംബുദൈഃ। 
സപടൊലനിശാദ്വന്ദൈരഥഖാക്വാഥഇഷ്യതെ! 

വേപ്പിന്തൊലി, വേങ്ങാക്കാതല, പാലത്തൊലി, ബ്രഹ്മി, 
കട്ടകരോഫണ, മുത്തങ്ങ, പടോലം, വരട്ടുമഞ്ഞറം, മരമഞ്ഞു 
ത്തൊലി., ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു മാശിക്കയും തേനും 
മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. കുടകപ്പ്യാലരിക്കരപ്പുന് ശമി 
ക്ജൂഴു, ) 



൧൮൮൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

(രാജക്ഷവകാദി തൈലം) 
൨൯. രാജക്ഷവകനാര്ഗ്ഗണ്ഡീശിതികിംശുകലൈരിണാം) 

ദൂവ്യാമുതാശിരീഷദൂചിരകാസുമനൊലിഹാം॥ 
൩൦. മുഞ്ജാസനശമിവെത്രതാലംഗസ്ത വയ സ്വിനാം। 

കെതകിബകച്ഛാരിഷ്ഠനാഗവല്ലീസരൊഭൂഖാം॥ 
൩.൧. വിദ്പെന്്രവല്ലീഹെ മാഹ്വഫരിപുച്ഛീഭവാമപി॥ 

പപ്പവാനാംരസെചചൊരമഖുധുകാംബുദചന്ദനൈഃ। 
൩. ൨.സുരാഫ്വസരമ്ളെഠശീരമാഗധീകഷ്ഠസഷപൈഃ। 

സ്ഥൌണെയനഖ മഞ്ജിഷ്ടാകടുകാജീരകത്രയൈഃ। 
൪൭.൩..ജാതിഫിംഗുളശൈലെയ മനൊഫ്വാ ഗൈരികൈരപി। 

സംസിദ്ധൊനാളികേരസ്യസ്ത്റേഹസ്തിലജഎവവാ ॥ 
൩. ര.പാനെചാഭ്യഞ്ജനെശസ്തൊപത്സകാത്തസ്യദെഫിന! 

കഥജെഷു ചസവ്വെഷ്യതൈലംയൊജ്യമിദംമതം ॥ 

കരിനത്തുമ്പയില, കരുനൊച്ചിയില്. കരുമുരുക്കില, ഏകനാ 
യകത്തിച, കറുകയില. ചിഠറമുതില, നെന്മെരിചാകയില. 
കുഞ്ഞിക്കൊട്ടുകത്തില, കയ്യുമാിയില, കാരീങ്ങയിലാ വെങ്ങ 
യില, വന്നിയില, കൂരലില, കഴിമ്പയക്കൂമ്പ, അകത്തിയില. 
വാല്ലാമരത്തിന്കൂമ്പ, കൈതക്കൂമ്പ, എരിത്തിക്കൂമ്പ, ലേപ്പി 
ല. വെററില, താമരയില. കൂവളത്തില. ഉ.ഴിഞ്ഞയില,; ഉമ്മ 
ത്തില. വുവ്ൃയരശി൯കൂമ്പ ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞെടുത്ത നിരില് 
കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, എരട്ടിമധുരം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ., ചന്ദനം. ദേ 
പതാരം. ചരമം, രാമച്ചം. തിപ്പലി, കൊട്ടം കടുക, തൂണിയാ 
അംനാഗുണം. മഞ്ചട്ടിപ്പൊട।, കടുകരോഫണി, ജീരകം.കരി 
ഞ്ചീഠരകം, പെരുഞ്ചിഠകം, ജാതിക്ക, ചായില്യം, കന്മതം, മന 
യോല കാധിമള്്ു ഇവ അരകച്ചുകലക്കി എഴണ്ണുയൊ വെളിച്ചെ 

യോച്ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേധിപ്പിക്കുകയും തേപ്പിക്കുകയും 
ചെയ്തു എന്നാല് കുടകപ്പ്ാലരിക്കരപ്പു൯ ശമിക്കുംമെല്പഠഞ്ഞ 
തൈലം കഫവിസപ്പുഞങഠാക്ക ഒക്കെയും പഠറുാതാകുന്നു. 

(ശമിപത്രാദി തൈലം) 

൨൫. ശമീപത്രമുതാഭൂവ്യാധാത്രികിംശുകപത്രജെ। 
സ്വരസെകുഷ്ടയഫ്യാഫപശാരിബാചൊരചന്ദനൈഃ। 

കുചന്ദന ബലൊശീരചതുജ്മാതസുരാഫ്വയൈ ഃ॥ 

൩൬. ശ്രിലെഷ്ടസലിലസ്ത്റ_,ക്കാനതസജ്ജജശ്ചകല്ലയതിതൈഃ। 
സംസിദ്ധൊനാജികേസ്ൃയസ്നറേഹസ്തിലജഎപചഖാ! 

൩.൭. വത്സകംശ മയെല് സദ്യഃപാനെനാഭ്യഞ്ജനെനഖാ! 
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സവ്യാംഗെഷയ ചയൊഴജ്യൊയംപ്രാഗുക്തശ്ചതദാതുമ 

വന്നിയില, ചിററമുത., കറുക, നെല്ലിക്കംകരുമുരുക്കില ഇ 

വററിന് നിരില് കൊട്ടം,എരട്ടിമധുരം,നന്നാഠിക്കിഴങ്ങം കച്ച, 
രിക്കിഴങ്ങ. ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം. കുറുന്തോട്ടിചേര. രമച്ച൦ം 
ഏലത്തരി, എലവംഗത്തൊലി, പച്ചിലംനാകപ്പുവ്വ, ദേചതാ 
രം. തിരുവട്ടപ്പശ, ഇരുവേലി, നാന്മുകപ്പ്ല്ല തകരം ചെഞ്ച 
ല്യം ഇവ അര. ക ലക്കി വെളിച്ചെണ്ണ യൊ എണ്ണുയൊ ചേ 

ത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേവിപ്പ്രിക്കയും തെവ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. എ 
ന്നാല് കുടകപ്പാലയരിക്കരപ്പുനു ശമിക്കും. ഈ തൈലവും ഇതി! 
ന്നുമുമ്പെ പറഞ്ഞെ തൈലവും സവ്യാംഗവുംതെപ്പി ക്കാം. 
൨൮. സ്ത്റാനാത്ഥംസുഷലീ ചലു,ധാത്രീഖദിരസാധിതം। 

അംഭഃപ്രശ സ്യതെതസ്യബദരിത്വകഛതഞ്ചലാ॥ 

പുല്പാനിത്തൊലി, നെല്ലിക്ക, കരിങ്ങാലിക്കാതല, ഇവയിട്ട് 
കാച്ചിയവെങള്ളത്തില് കുളിപ്പികെ. അല്ലായെങ്കില് ലന്ത 
ത്തൊലിയിട്ട് പെള്ളം വെച്ചു കളിപ്പിക്കുക. ഇവചെയ്താല് 
കടകപ്പാലയരിക്കരപ്പുൻ ശമിക്കും. ര് 

കല്ത്താമരക്കരപ്പനെറ ലക്ഷണം 

൩. ൯.പാണ്ഡരൊവത്തുളാകാരശ്ശൊഫൊനാത്യനതൊദ്ദഡഃ। 
പത്മബീജസമൊത്ഥാനൈദപിടകൈര സിതാനനൈഃ॥ 

൪൦. കള്ണ്ണികാകാരതാംനീതശ്്ലീതൊതിസ്വപ്ലജാഡ്യകൂല്। 
ഛദ്ദ്യരൊചകളുത്ത്യാ ഡ്യഃപത്മകൊത്രബു ധൈസ്കതഃ॥ 

വെളുത്ത പ്ൃത്താകാരമായി അല്ലമായഉ.യച്ച യോടുകൂടിയതാ 
യി വിരല്കൊണ്ട അമത്താല്നല്ലവജ്ട്ും അമരാത്തതായിതാ 
മരക്കുരുവിന്െറ സ്ഥിതിപോലെ അകത്ത അധികമായ ഭാഗ 
ത്തൊടും പുഠത്തകാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം അച്ലമായും തൊന്നത്ത 
ക്കവിധത്തില് കറുത്തമുഖത്തോടുകൂടിയ വുകുകങ്ങകളോടടം തണു 
പു, അതി നിദ്ര ഛദ്ദി,അരുചി, പനി ഇവയൊടുംകൂടിയ നീര 
കല്ത്താമരക്കരപ്പനെന്ന വിദ്വാന്മാരുടെ മതമാകുന്നു. 

കല്ത്താ മരക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചു തേപ്പാനു) 

ര്൧. ശുഷ്ടാണിപത്മബീജാനിയുക്താനിചിജയാസ്ഥിഭിഃ। 

സംപിഷ്യാമ്തെനതക്രെണത സ്യാദൌലെപനംഹിതം॥ 



൧൯൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൭ നെങ്ങിയ താമരക്കുരു കടുക്കക്കുരു ഇല വൃജിച്ചുമോരില് 
അരച്ചു തേക്കുക. കല്ത്താമരക്കരപ്പുന്ന ആദിയില് ഇ തൂുചെയ്താ 
ല് ആയത ശമിക്കുകയും ചെയും. 

(അശ്വകണ്ണുവിശാലാദി കഷായം) 
ര൨. അശ്വകണ്ണൂവിശാലാക്കരാഗരോഗാരിവല്ലയലൈദഃ। 
സപടൊലൈശ്ശൂ തഃക്വാഥ ഭപയോസ്യാഥപ്രശാന്തയെ! 

വെണ്ടരുതിന്തൊലി, കാട്ടചെള്ളരിലേര, അളഷ്ണാരിതെ 
ങ്ങ, കൊന്നവേരിന്മേല്തൊലി പടോലം ഇവക്കൊണ്ട കഷാ ' 
യംവച്ചു തേന് മേപ്പപൊടിചേത്തസേവിപ്പിക്ക. കല്ത്താമരക്കര 
പുന് ശമിക്കും. മേപ്പപൊടി തേന് തമസ്നെയെസ നിയമമില്ല 
കരിഞ്ചീരകം, കടുകരോഫണി ഇത്യാദിയുമാം. 

(പല . ശവല്ക്കാടി കഷായം) 
൪൩. പലാശവല്ലയഭൂനിംബകാരവലിലിഷമച്ഛു ദൈഃ! 

ത്രായമാണാപടൊലാഡ്യഭക്വാഥശ്ചമധുമാന് ഫിതഃ 
പ്ലാശി൯തൊലി, പുത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മല് തൊലി; കരി 

ഞ്ചീരകം. പാലത്തൊലി, ബ്രഹ്മി, പടൊലം ഇവകൊണ്ട കു 
ഷായംവച്ച തെന് മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേലിപ്പ്ിക്കയുമാം. ഏ 

നാല് കല്ത്താമരക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 
(പലാശപുഷ്ട്ഠാദി തൈലം) 

രര". പലാശപുഷ്ടുമഞ്ജുഷ്ടാഫലത്രയസുരാഹ്വയൈഃ। 

ശതമൂലീരസെസിദ്ധസ്സെ ഫഹൊഭ്യംഗായശസ്യത്തെ! 
പുരാശിന് ചവ മഞ്ചെട്ടപ്പ്യൊട, തൂിഫല, ദേപതാരംം 

ഇവ ശതാവരിക്കിഴത്ങിന്െ റനീരില് അരച്ചുകലക്കി എട്ട 
യൊ ഖെളിച്ചെണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച തേപ്പ്പിക്ക. കു 
ല്ത്താമരക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

ഗുഞ്ജാമു ലാദി തൈലം) 

൪൫. ഗുഞ്ജാമുലജപാവലുംധാത്രിീഫലസുസാധിതെ! 
നിഷ്ലചാഥെസ്തറേഫതുല്യഠംശമമുതാട്ംഗപത്രജ്യ 

ര൬. പാരന്തികുസുമൊത്ഥഞ്ചയൊജത്വത്വാരസംസ്പ തെ! 
കല്ലംികൃത്യവികുംഗൈലാദാരുകഷ്ടാബ്ലശാഴിബാഃ॥ 

൫൭. മഞ്ജിഷ്ടാലണ്റ്റീനീവലുയഫരിദ്രാഫലിഷിയിശാ 

കറഠ ഥീകടടകാശ്ചാപ।നാകികെരഫലൊത്ഭെവഃ॥ 

൪൮. സ്നേഹസ്തിലെരത്ഭലൊയമദ്വാദത്വാമസ്തുചതുരഗ്ൂണം। 

സ്സിദ്ധൊ ഭം ഗെപപ്പാനെ ചപത്മകാത്ത സൃശാഡ്യതെ॥ 

വെളത്തകിയുടെചേര, ലെളുത്തചെമ്പരത്തിയുടെതോലൃ 
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നെല്ലിക്ക. ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ച അതില് ചിററമ,തം 

കഞ്ഞുണ്ണി, തെച്ചിപ്പവ്വ, ഇവററിന്൯നീര തൈലത്തോടസമം 
ചേത്ത അരിച്ച പിഴാലരി.,ഏ ലത്തരി, ദേവതാരം, കൊട്ടം.മു 
ത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, മബ്ചെട്ടിപ്പൊൊടി. വെണ്ണാ 

 ട്രത്തൊലി, മരമഞ്ഞത്തൊലി, ഞാഴല്ച്ചവവ പരട്ടമ ഞ്ഞെഠാംകു 
 രിഞ്ചിരകം.കടുകരോഫണി, ഇവ അരച്പകലക്കിചെജിച്ചെ 

ബ്ലുയൊ എണ്ണണുയൊചേചേത്ത അതില് നാലിരട്ടിതയിര് വെള്ളവും 
ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേലിപ്പിക്കയും തേപ്പിക്കയും ചെയ്തു. കു 

ല് ല്ത്താമരക്കരപ്പന൯ ശമിക്കും. ട് 

_ ൭൯. സ്പാനാത്ഥമംഭഃപാരന്തീദലധാത്രീഫലാന്വിതൈഃ 
; ഭാവ്വിഖദിരസാരാഗ്നിമന്പൈശ്ചക്വഥിതംഹിതം ॥ 
ൽ തെച്ചിയില, നെല്ലിക്ക, മരമഞ്ഞത്തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാ 

തലംമുഞ്ഞധേര.ഇവലയിട്ട വെള്ളംകറുക്കി അതുകൊണ്ട കുളി 
പ്പിക്കുക. ഇവ ചെയ്താല് കല്ത്താമരക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

! വളയക്കൊടിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൫൧. ശൊഫസ്സ്റന്ധിഷ്യടീരഘൊത്രചിസാംകരഇവാചിതഃ | 
കണ്ടകൈരതിസ്തക്ഷ്മാഗ്രൈസ്റെൊടൈദ്വെദ്യൊപിസാംകരഃ। 

അംഗസന്ധികളില് ദീര്ഘാകാരമായിപ്രകാശിച്ച താമരവ 
കയം അതിസ്ക്ഷുങ്ങളായ മുഖത്ങമോ$ കൂടിയ മുള്ളക ളാല്വ്യാ 
പിക്കപ്പെടന്ന തുപോലെമേല്പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ളപു ഉൂകങ്ങകാ 
ല് പ്യാപിക്കപ്പെെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്ന നീര വകൂയക്കൊടിക്കു. 

7 രപ്പുനെന്നറിക. 

വളുയക്കൊടിക്കരപ്പന്െഠ ചികിത്സാ 
(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൫൧, പത്മകന്ദജയാക്ഷാസ്ഥിവണ്ണിനീഖദിരത്വചഃ | 
നാളികേരസ്യദുശ്ധൈനപിഷ്ടവലെപോത്രശസ്യതെ 0 

താമരക്കിഴങ്ങം കടുക്കക്കുരു, തായിക്കക്കുരു, വെണ്ണറാടത്തൊ 
ലി, കരിങ്ങാലിത്തൊലി, ഇല തേങ്ങാപ്പാലില് അമച്ചുതേക്കു 
ക. പളുയക്കൊടിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(ഇക്ഷ്വാകു മൂലാദികഷായം) 

1 ൭൨. ഇക്ഷപാക മൂലലൈകണ്ഠദാവ്വിധാന്യകദാരുഭിഃ ! 
സധിളുംഗപടോലാബ്ബലൈക്ടതംകവാഥഞ്ചപായയെല് 

നത്തു യ 
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ക്കു ന്ചുരപേരം തമ്പപ്പുവ്വ, മരമഞ്ഞത്തൊലി, കൊത്ത 
മ്പാലരി, ദേവതാരം, വിഴാലരി, പടോലം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ 
ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച തേനൊ കരിഞ്ചിീരകമൊ കടുക 
രോഫണിയൊ കഫഫരമായ വെറെ വല്ല ലാഷധമൊയഥോ 
ചിതമായി മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. വളയക്കൊടിക്കു 
രപ്പുന ശമിക്കും. 

(രോഫിണ്യാദി കഷായം) 

൭൨൩.. രോഘിണിവൃഷദുസ്പശമൂവ്യാബ്ബഹതികാഘനൈഃ | 
ത്രായ മാണാലിശാലത്വക്ചടോലധനികായുതെഃ ! 

൭൫൪൦. സിദ്ധഃക്വാഥൊഥവാചെയ ഃകൈശികീരജസംയുതഃ ॥ 
കാരവിചുഇ്ണണയുക്തൊ വാമധ്വാഡ്യെൊഖോകണാന്പിതഃ॥ 

കട്ടകരോഫണി, ആടലോടകത്തിന്ലേര. കൊടിത്തുവലേര 
പെരുംകുരുമ്പലേര, ചെറുവഴതിനപേര, മുത്തെങ്ങക്കിഴത്ത, 
ബ്രഹ്മി,പാലത്തൊലി,പടൊലം കൊത്തമ്പാലയരി ഇവകൊ 
ണ്ടകഷായ വച്ച മാശിക്കയൊ കരിഞ്ജിരകമൊ തേനൊ തി 
പുലിയൊ മേപൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക, പകൂയക്കൊടിക്കര 
ചി ൨ ൨. 

പ്പുന൯ ശമിക്കും. 

(ബലാമൂലാദിതെലം) 

൭൭. ബലാമുലാമൃതാദാരുലിദ്വമു ലാക്ഷസാധിതെ । 
കഷഠയെനിംബശമ്യാകസുഷലിഭൂംഗപത്രജം ! 

൭൬. സംയോജ്യസ്വരസംതത്രത കല്ലികൃതൃഫലത്രയം | 

ി വിപകെവാനാളികേരസ്ൃസ്നറേഫസ്തു!ലജഎലവഖാ ॥ 

൫൭൭. അഭ്യംഗാല് സച്ലരാത്രെ ണചിസാംകുരലിനാശനഃ। 
സ്നേഷൈഴദ്വാപത്മകൊക്കതൌചസ്താനാംഭഃപത്മകൊടിതം॥ 

കത്തൊട്ടിചേര, ചിററമ,ത, ദേവതാരം, കൂവളത്തി൯വേര, 

താന്നിക്ക ഇവ കഷായംവച്ച് അതില് വേപ്പില കൊന്നയില, 

പുനാനിയില, കയുന്നിയില, ഇവററി൯നീര ചേത്ത ത്രിഫ 
ല അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെണ്ണയെ? എണ്ണയെ ചേത്തകാച്ചി 

യരിച്ച തേപ്പിക്കുക. പളയക്കൊടിക്കരപ്പന൯ ശമിക്കും. കല്ത്താ 

മരക്കരപ്പന്ന പ. ഞ്ഞ തൈലഞറംരണ്ടും വളൂയക്കൊടിക്കരപ്പ 

ന പററുന്നതാകുന്നു. കളിപ്പിപ്പാന൯ വെള്ളം കല്ത്താമരക്കര 

പ്പാ പറഞ്ഞപ്രകാരം കൂ. ണ്ടാക്കുകയും വേണം, 



ദ്വാദശാദ്ധ്യായ ൧൯൩. 

എണിക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൫൮ ക്വചിദഭൂന്നതൊനിമൂഃകവചില്പാണ്ഡരലൊഷോിതഃ। 

അന്തസ്റ്റൊടൊത്രസൊപാനക്ലദ്യുരൊചകശ്ുലകൃല് 

ചിലഭാഗങ്ങളില് ഉ യച്യയോടംചിലഭാഗങ്ങളുില്താല്ു യൊ 

ടുംവെളുപ്പം ചുവപ്പുംകൂടി സമ്മിശ്രമായ നിഠത്തൊടുംഅകത്ത 

പുളുകങ്ങളൊടുംകൂടി ഛദ്ദി, അരുചി, വയററില്ചേദന ഇവ 

യെ ഉണ്ടാക്കുനതായ നീര എണിക്കരപ്പനെന്നഠിക. 

എണിക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൭൯. വൈരിമൂലാ ഭയാക്ഷാസ്ഥിമങ്ജിഷ്ടാലണ്റണിനീത്വച& 

തക്രെണപിഷ്ടവാലെചൊത്രുശസ്യതെകാഞ്ചികെനലാ॥ 

ഏകനായകത്തിന്ധേര, കടുക്കക്കുവംതാന്നിക്കക്കുരു, മഞ്ചെ 
ട്ടിപ്പൊടി, വെണ്ണാടത്തൊലി; ഓവ മൊരിലൊ കാടിയിലൊ 

അരച്ചുതേക്കുക. പഎൃണിക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

(ലോകമ, വല്ക്കാദി കഷായ) 

൬൦. ലോഭ്ുവല്ച,ക ണാവിശ്വബ്ദഹതീസുരദാരുഭി। 
പാഠാവികംഗസൈരെയചന്ദ്രരെഖാഫലത്രയൈ ഃ॥ 

൬൧. വിഷമച്ഛുദശ മ്യാകദാവീിഖദിരപത്സകൈട  ത്രായമാ 

ണാനിശൊശീരധാന്യകൈലാവ്ൃഷാംബുദൈഃ॥ 

൬൨. വിശാലാകടുകാമുവ്യാപടൊലൈശ്ചസു സാധിതട്। 
൧.പാഥൊഫിതൊ ഗണൌൈനമമധു; ല ചാ തൂരചൂണ്ണെൌനമധുസ്ലഫ്യാസ്സമന്വിതടഃ 

പാച്ചോററിത്തൊലി, തിപ്പലി ചുക്കും ചെറുവഴ്തിനവേര 
ദേവതാരം, പാടക്കിഴങ്ങ, പിഴാലരി, കരിജംറുഞ്ഞിചേര,ക ൪ 
കൊകിലര്ട്യത്ര!ഫല, പാലത്തൊലി കൊന്നലേരിന്മേല്തൊ 
ലി,മരമഞ്ഞത്തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാതല,കടകപ്പാലേയരി,ബ്രച 
മ,വരട്ടുമഞ്ഞെഠം,രാമച്ചം,കൊത്തംപാലയരി,ഏലത്തരി ആ 
ടലോടത്തിന്വേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കാട്ടചപെള്ളഠിചേര. കട്ട 
കരോഫണ ചെരുംകുരു്ഖവേര. പടോലം ഇവ കൊണ്ടക ഷാ 
യംവച്ചു പാവ മേപ്പയൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. എണിക്കരപ്പ 
൯ ശമ്വക്കും. 

(മുസ്താമധുകാദി കഷായം) 

൬൩. മുസ്ലാമധുക മൂവ്വാംബുയവാഷകടുകാവൃഷൈഃ। 
തെജൊൊവതിചിളംഗൈലാവേരകേടചധാന്മ്യകൈഃ॥ 

൨.൫ ൭ 



൧൯൪ ആരോഗ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലച്ചികിത്സായാം 

൬൪. ചന്ദ്രരെഖാക ണാരിഷ്ട മഞ്ജിഷ്ടാചന്ദനദ്വയെഃ। 
വിസപ്പുഘ്വിീപയ സ്വിത്വ കധായമാണാസുരദ്രമെഃ॥ 

൬൫. പടൊലബ്ദഹതികഷ്ടകൈ ശികിഭിശ്ചസാധിതഃ। 
ക്വാഥൊവാപ്പവ്യവധല്പെയസ്സ്സൊപാനുസ്യശുശാന്തയെ॥ 

മുത്തഅക്കിഴങ്ങ, എരട്ടിമധുരം., ചെരുംകരുമ്പവേര., ഇരു 
ലി, കൊടു ത്തുവ്വചേര, കടുകരോഫണി., ആടലോടത്തിന്ലേര 
ചെറുപ്പന്നയരി, ലി ാലരി ഏലത്തരി,ത്രിഫല, കുടകപ്പാലയ 
രി,കൊത്തമ്പാലയരികാര്കോകിലഭി,തിപ്പലി,ചേപ്പി൯തൊ 
ലി, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി,ചന്ദനംരക്തചന്ദനം.കരപ്പാമ്പട്ട, നാല്ലാ 
മരത്തില്തൊലാ, ബ്രഹ്മി, ദേവതാരം. പടോലം ചെറ്ുവഴതി 
നവേര, കൊട്ടം, മാശക്ക ഇവകൊണ്ടകഷായംവഖെച്ച പാല 
മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേപിപ്പ്ിക്ക. എണിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(വൈരിചത്രാദി തൈലം) 

൬൬. വൈരിപത്രഹരിദ്രാമുചെതസെന്ദ്രലതാരസ്െ। കലി 
തൈമ്മ ധുകാംഭോദമഞ്ജുഷ്ടാകുഷ്ടചൊരഭുകെഃ। 

൬൭. വിപക്വൊനാളികെരസ്യസ്ലെഘസ്തിലജഎവഖവാ। 
പാനെനാഭ്യഞ്ജനെനാപിസൊപാനം ലിനിയച്ചുതി! 

ഏകനായകത്തിലംപച്ചമഞ്ഞഠം, ഞെടിഞ്ഞാംപുഷിയില, 
കഴിഞ്ഞ, ഇവററഠിന് നീരില് ഇരട്ടിമധുരം,മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, മ 
ഞ്ചട്ടിപ്പൊടി കൊട്ടം, കച്ച രിക്കിഴങ്ങ ഇവ അരച്ചുകലക്കിലെ 
ളിച്ചെറ്റുയൊ എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേവിപ്പിക്കു 

ണ 
യും തേപ്പ്യിക്കയും ചെയ്തു. എണിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും, 

ലി 

ശിരീഷവല്ക്കാദി തൈലം.) 

൬൮. ശിരീഷവല്ല,സ്യൊനാക മഞ്ജിഷ്ഠ ശിചതന്തുഭിഃ॥ 
ലാക്ഷാവണ്ൂവതീഭ്യാഞ്ച സിദ്ധെ ക്വാഥെവകല്ല।ിതൈ ഃ॥ 

൬൯. ചതുജ്ജാതക ചൊരാശ്വഗന്ധാസരളചന്ദനൈഃ। 

സ്ഥൌണെയനഖമാംസിഭിമ്മധുസ്റഫ്യചേസാധിതഃ 
ഠെ. നാളികെരൊത്ഭവസ്നേഫ സ്തിലജൊഖാഫിത പരം! 

പാനെചചാ ഭ്യഞ്ജുനെചാസ്യസ്ററാനാം ഭഃപത്മകൊദിതം॥ 

നെന്മെനിലാകത്തൊലി,ചൊനകപ്പല്ലംമഞ്ചട്ടിപ്പൊടിംശി 

വനാര.,കൊലരക്ക, ചെണ്ണാടത്തൊടി, ഇവകൊണ്ടു കഷായം 

വെച്ചു ഏലത്തരി, എലധഖംഗത്തൊല।, സം 

കച്ചൂൃരിക്കിഴങ്ങ,അമുക്കുരംചര ളം. ചന്ദനംതൂണ യാംകംനാ 



' ദ്വാദശാഭ്ധ്യായഃ ൧൯൭ 

 ഇണം, മാഞ്ചി, പാവ ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെണ്ണുയൊ 
 എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചി അരിച്ചു സേവിപ്പ്റിക്കയും തേപ്പ്റിക്കു 

യും ചെയ്തു കല്ത്താമരക്കരപ്പുന്ന പറഞ്ഞ വെള്ളം വച്ച അതി 

ല് കുളിപ്പിക്ക ഇവ ചെയ്താല് എണിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

ആമക്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം 

ഥെ. കൂമ്മാകൃതിഘനശ്ശൊഫസ്സൊടൈസ്തനുഭിരാചിതഃ 
തീവ്രരുഗ് ജ്വര മൂദ്ധാത്തിഃകൂമ്മഇത്യുദിതൊബുധൈഃ 9 

ആമയുടെ ആകൃതിപോലെയി രിക്കുശ തആകൃതിയോടുകൂടിയ 
തായി ചെറുതായ പുളകങ്ങളോടകൂടി അമത്താല് അമരാ 
തെ കഠിനമായി അസല്യമായ തലവേദനയോടടം പനിയോ 
ടുംകൂടി കാണപ്പെടന്നനിര ആമക്കരപ്പനെന്ന അവിപുള്ളവരമ 
ല് പറകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആമക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാന൯) 

൭൨. കൂമ്മകുപ്പു, രമമ്തെൌനപിഷ്ടവാതക്രെണലെപനം 

കുയ്യാദക്രജയാസ്ഥിവനിയദ്വാഖൈരിത്വചൊപിചാ॥ 
ആമയുടെ ഓട പുളിച്ചുമോരില് അരച്ചുതേ ക. കടുക്കക്കുരു 

മേല്പ്രകാരം അരച്ചുതേക്കുകയുമാം. അല്ലായെങ്കില് ഏകനാ 
 യകത്തിന്വേരിന്മേല്തൊലി മേല്പ്രകാരം അരച്ചുതേക്ക ആ, 
മക്കരപ്പു൯ ശമിക്കും. 

ൽ (വരാവിശാലാദി കഷായാ) 
൭൨. വരാവിശാലാനിംബത്വക്ത്രായന്തീനദ്രയപാംബുദൈഃ 

സിദ്ധഃകഷായ *പോതപ്പ്യൊമധുസ്റ്റഫ്യാസമന്വിതഃ ॥ 
ത്രിഫല, കാട്ടുചെള്ളരിധവേര, ലേപ്പിന൯തൊലി, ബ്രഹ്മി, കു 

ടകപ്പാലയരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇവകൊണ്ടെ കഷായംഖവെ 
പ്രാ മേപ്പൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്കു ആമക്കരപ്പുന് ശമിക്കും 

(അമുതാവ്ൃഷമൂലാദി കഷായം) 

൭൩. അമൂതാവ്ൃഷമൂ ലാക്കരാഗാരിഷ്ഠായുഗക്ചു ദൈഃ 
ഭൂനിംബകഹജീപുഷ്യധസികാദെലാദാരഭിഃ [॥ 
പാഠെന്ദ്രയ വടുസ്റശശാരിബാഭിശ്ചസാധിതഃ ! ക്വാ 
ഡഥൊമാക്ഷികസംയുക്തഃകൂമ്മസ്യപരമൌഷധം ി 



൧൯ന്ന ആരോഗ്യക ല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായകേ 

ചിററമുത, ആടലോടകത്തിന്ലേര, അഷ്ണാരിത്തേങ്ങ, ചേ 
പ്പിഎ തൊലി, പാലത്തൊലി, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല് തൊലി, 

' തെങ്ങിന് ച്ലക്കിലയരി കൊത്തമ്പാലയരി, ദേവതാരം. പാട 
ക്കിഴങ്ങ, കുടകപ്പാലയരി, കൊടുത്തൂവധേര, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ 
ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തേന്മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പി 
ക്ക. ഈ കഷായം ആമ രെപ്പനന പരമൌഷധമാകുന്നു. 

(അക്ഷാമലകാദി തൈലം) 

൭൫. അക്ഷാമലകശാകത്വഗമൃതാദെഖദാരുഭിഃ । സിദ്ധ 
കഷായെ വൈകണ്ണയവാനികൈശികീനതൈഃ ॥ 

൬൬. കാരപീകരലീരത്വഗെലായുഗഹിമദ്വയൈഃ 
ശതാഫ്വാസലിലൊശിീരകുഷ്ടജൊംഗകയഷ്ടിഭി; ॥ 

൭൭. വിളുംഗഘനമമങ്ജിഷ്ഠാനഖചൊരൈശ്ചകല്ലിതൈഃ 
സംസിദ്ധൊനാളികേര സൃസ്ത്േഫസ്തിലജഎഏവവാ॥ 

൮൮. കൂമ്മംനിഫന്തിപാനെധാസവ്വാംഗാഭ്യഞ്ജനെനച്ച 
സ്തറാനാത്ഥംബദധിലലു,സ്ഥൌണെയകശ്ൃതംജലം ॥ 

൭൯. യദ്വാതിലക നീപത്വശ്ധാത്രീചരണപല്ലലൈഃ । 
സിദ്ധംപ്രശസ്യതെയ ദ്വാപ്വകംകതജയാഘനൈഃ ॥ 

താന്നിക്ക, നെല്ലിക്ക, തേക്കി തൊലി, ചിഠഠമൃത, ദേഖതാ 
രം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തുമ്പപ്പവ്വ, ജീരകം, മാശിക്ക, 
തകരം, കരിഞ്ചീരകം, അലരിത്തൊലി, ഏലത്തരി, ചിറ 
ലം, ചന്ദനം; രക്തചന്ദനം, ശതകുപ്പ, ഇരുധവേലി, രാമച്ചം, 
കൊട്ടം,അകില,എരട്ടിമധുരം,വിഴാലരി.മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ., മ 
ഞ്ചട്ടിപ്പൊടി,നാഗുണംകച്ചരിക്കിഴങ്ങ ഇവ അരച്ചുകലക്കി 
വെജിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊചേത്ത കാച്ചൂിയരിച്ച സേലിച്പി 
ക്കയും തലയ്ലും മേലും തേപ്പിക്കയുംചെയ്തു. ലന്തത്തൊലി,രതു 
ണിയാങ്കം ഇവയിട്ടു വെള്ളംവച്ച അതുകൊണ്ട കുളിപ്പിക്കുക. 
മയിലെള്ളിന് തൊലി, കടമ്പിന്തൊലി, നയെല്ലിക്ക,വീര് മാത 
മുത്തിന്തജിര ഇപയിട്ട പെള്ളംവച്ച അതുകൊണ്ടും കുളിപ്പി 
കാം അല്ലായെങ്കില് ലൈയുംകതവഖെര; മുഞ്ഞവേര, മുത്തെങ്ങ 
ക്കിഴങ്ങ ഇവയിട്ടിട്ടുമാം. മുഞ്ഞേലേരിന്െറ സ്ഥാനത്തിങ്കല് കുടു 
ക്ക ചേക്ുകയുമാം. ഇവ ചെയ്താല് ആമക്കരപ്പ൯ ശമിക്കും. 

കറുകക്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം 

൮൦. ഫരിദ്പവണ്ണുസിരാജാലപ്യാപ്പൊത്സെ ധൊഗുരുഗലനഃ 
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$ 4 [ 1] 

 ധവമൈസ്സഷപാകാരൈനാതിപ്രാജ്യമ്മഹാപ്യഥ! 
മ തസുതഃ ! ൮൧. വിസ്ൊടൈരന്വിതശ്ചാനുസിരൊദ് ഗമമിതസ്ത 

സിദ്രാലസ്യാംഗസാദാക്ഷിശൊഫാരൊച്ചക സംയുതഃ ॥ 
)  ॥ ൮൨. ഗണ്ഡശ്ചയഥുണ്ുല്ലാസച്ചുദ്ദികാസ സ്വരക്ഷയൈ 

സംയുക്കതൊഫരിതാഖ്യൊത്രവിസപ്പുശ്ശൊഫള ച്യതെ ॥! 

പച്ചനിറത്തോടുകൂടിയ ഞരമ്പുകളാല് വ്യാപിക്കപ്പെട്ടള.പ 

രിഭാഗത്തോടുകൂടി കനത്തോടും ഉ റപ്പോടുംകൂടിയതായി വെ 

ത്ത നിറത്തോടുകൂടി കടടകുമണിപ്രമാണങ്ങളായ പുളുകങ്ങളാ 

ല് ഞരമ്പുകളുടെ സമീപങ്ങളില് ല്യാപിക്കപ്പെട്ടതായി കഠി 
നമായ ചേദനയെ ഉണ്ടാക്കുമാതായി അതിനിദ്ര, ആലസ്യം 

തമുച്ച, കണ്ണോളുകളില് നീര, അരുചി, കവിഠംത്തടങ്ങളില് 
നീര, നെഞ്ഞക്ലിപ്പു, ഛദ്ദി, കരം ലച്ചയടല ഇലയോടും കൂട 
കാണപ്പെടുന്ന നീര കറുകക്കരപ്പനെന്നഠിക. 

കറുകക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(ആഅയ്യതേച്ചസ) 
൮൩. മുസ്താള്ദവ്യാരജസ്തല്യാന്ദ്യക്ഷാസ്ഥിനിജയാമപി | 

തക്രേണപിഷ്യാലെപൊത്രപ്രശസ്തഃകാഞ്ചികെനുഖാ ॥ 

മുത്തെങ്ങയുടെ ഉൌറല്, കറുകയുടെ ഉ.റല് ഇവ രണ്ടുംകൂടി 
യെടത്തോളം താന്നിക്കക്കുരു ഇവയൊ കടുക്കതന്നെയൊ പുള്ളി 
ചുമോരില് അരച്ചുതേക്കുക. അല്ലായെങ്കില് മേല്പഠഞ്ഞ മ 
രുന്നുകഠാതന്നെ കാടിയില് അരച്ചുതേക്കുക. കറുകക്കരപ്പുന്ശ 
മിക്കും. 

(മൂവ്യാമദുകാദി കഷായം) 
൮൪. മുവ്യാമധുകളനിംബനിംബധാമ്മുകപപ്പുടൈഃ 

വിമുംഗകരവരത്വഗമുതാഭിശ്ചസാധിത$ഃ ॥ 1 
൮൫. പെയഃകഷായൊമധ്വാഡ്യൊമധു സിതായുതൊപിപാ। 

മധുസിതാസിതൊപെതഃകൈശികീസഫിതൊപിചാ ॥ 
ചെരുംകുരുമ്പവേര, എരട്ടിമധുരം. പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല് 

തൊലി,പേപ്പിള് തൊലി, കൌത്തഖാലയരി,പപ്പുടം, വിഴാല 
രി അലരിത്തൊലി; ചിഠഠമ,ത ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്പ തേ 
നൊ തേന്, തിപ്പലി ഇവയൊ തേ൯ൃതിപ്പലി,പഞ്ചസാര ഇ 
വയൊ മാശിക്കതനെയൊ മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ക 
റുകക്കരപ്പുൻ ശമിക്കും. 



൧൯൮). ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

(പഥ്യാദി കഷായം) 

൮൬. പഥ്യാഖദിരകാഷ്ടയുകൂശ്ശാണ്ഡി ധാന്യകാംബുദൈഃ &. 
സവിശാലാ കണാദ്വന്ദ്വൈ്ഡാധി തൊലാതഥാലിധഃ!॥ 

കടക്ക, കരിങ്ങാലിക്കാതലം കുമിഴിന്വേര. കുമ്പളുവള്ളി, 
കൊത്തംപാലയരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ,, കാട്ടുചെള്ളരിചേര. 
തിപ്പലി, അത്തത്തിപ്പുലി ജവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചമുന്പ 
റഞ്ഞപ്രകാരം മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവധിപ്പിക്ക. കറുകക്കരപ്പ 
ന് ശമിക്കും. 

(മരിചാദി തൈലം) 
൮൭. മരിചത്രിഫ ലാകഷ്ടക തൂചിചില്വസാധിതെ! 

കഷായെ ഭൂംഗവെത്രാഗ്രപരിഹഠരസാന്വിതൈഃ 
൮൮. കലൂികൃത്യജടാകഷ്ടകന്ദുരുഷ്ലകുചന്ദനം 

സിദ്ധ ഃകെ രൊല് ഭവസ്ക്റേഫസ്തീലജൊഖാസ്യശസ്യതെ ! 
മുളുകൃത്രിഫല. കൊട്ടം, ചിഠററമ തൃ കൂവളുത്തിന്ലേരഇവ 

കൊണ്ട കഷായംവച്ചു അതില് കഞ്ഞുണ്ണി. കൂ രല്ത്തല,ശതാ 
വരിക്കിഴങ്ങ, പച്ചനെല്ലിക്ക ഇവറഠി൯ നീര് ചേത്ത മാഞ്ചി 
കൊട്ടം. കുന്തുരുക്കം, രക്തചന്ദനം ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെളി 
ച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ ച്േത്ത കാച്ചരിയരിച്ച തേപ്പ്രിക്ക. കരു 
കക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(നിശാമധുകാദി തൈലം) 

൮൯. നിശാമമധുക ധാത്രീഭിബ്ലയാചപ്രസാധിതെ ! 
കഷായെദ്വിഗുണംദത്വാപാരന്തി പുഷ്ടജംരസം 

൯0. തൈലസ്യതുല്യംലാക്ഷായാഃകഷ്ധായ ചാത്രകല്ച്തിതൈഃ' 
ക്ഷിരിചണ്ണുവതീത്വശിമ്മ ഞ്ജിഷ്ഠാശാരിബാംബുദൈഃ ॥ 

൯൧. താലീസപത്രസ്വ്യൊനാക മധൂകഖദിരാമയൈഃ 1 

ദാരുചന്ദനമാംസിഭിരെലാചൊരനതൈരപി! 

൯൨. വിപക്വൊനാളികേരസ്യസ്സെഫസ്ത്രിലജഏപവാ | 

അധഃകായെ പ്രയോജ്യൊസയ ദ്തരാനാംഭഃപ ത്മകൊദിതം!” 

പരട്ടുമഞ്ഞ 0. എരട്ടിമധുഠം, നെല്ലിക്ക, കവുന്തോട്ടിചേരം 

ഇവകൊണ്ടെ കഷായ ംവച്ച അതില് തൈലത്തിലിരട്ടി തെച്ചി 

ുവ്വിന്െറ നീരും തൈലത്തിന്മ സമം അരക്കില് കഷായവും 

ച്വേത്ത നാല്പാമരത്തില്തൊലി. ഖെണ്ണാടത്തൊലി; മഞ്ചട്ടി 

പ്പൊടി,നന്നാഠിക്കിഴ്ങമുത്ത്ങക്കിഴകംതാലിസപത്രം ചൊ 

കപ്പൂല്പം ഇരിപ്പക്കാതലടക്തിര 
ച് 



ഗ് 

ദ്വാദശാഭല്യായഭ ൧൯൯ 

രംചന്ദനം,മാഞ്ചി,ഏലത്തരി, കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, തകരം ഇവ 
ന തിം എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചി 

രം വെള്ളംവച്ച ത കളിപ്പിക്കുക. ഇവ ചെയ്താല് ക 
ഷ് രുകക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

% പലകക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

1 ൯൩.. വിശാലാഫലകാകാരഭപൃഷ്ടൈ ഫലകള.ച്യതെ ! ശൊഫ 
ടു ) ൽ ॥ സ്സ ക്ഷ്യൈയ്യുതസ്ററൊടൈന്നിമ്മൈവ്യമഥുജുത്തികൃല് 

പരനാപലകയുടെ ആകൃതിയൊടും സൂക്ഷ്മങ്ങളായി പ്ൃഠത്ത 
ക്ക അധികമായി പ്രകാശിക്കാതെ ഉള്ളപുടുകങ്ങളൊടംകൂടി 

ശരീരത്തിന്െറ പൃഷ്ടഭാഗത്തിങ്കല് പൃക്തമായതിന്െ റശേഷം 
ഛദ്ദി, പനി ഇവയോടുംകൂടിയ നീര പലകക്കരപ്പുനെന്നറിക. 

് പലകക്കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 
ലി (അരച്ചതേപ്പാന്) 

റ ര് ശരിബാപിജയാക്ഷാസ്ഥിപയ സ്വിതിലകത്വചഃ । 
1, നാജികേരസ്യദുശ്ധെനപിഷ്ടവാലെപൊത്രശസ്യതെ॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കടുക്കക്കുരു താന്നിക്കക്കുരു, നാല്ലാമരത്തി 
ന്തൊലി. മയിലെള്ളില്തൊലി ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് അര 
ചൂതേക്കുക. പലകക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

ി (വാശൊടും ബരവല്ക്കാദി കഷായം) 

൯൫. വാശൊദുംബരവലു ാബ്ദുശിംശപാസാരസാധിതട | 

ക്വാഥൊമധുസ്സൂഹികുണ്ണുയു ക്തശ്ചാസ്യഹിത ചരം ॥ 

ആടലോടകത്തി൯ലേര, തുത്തി. മുത്ത ഞ്ങക്കിഴങ്ങ, 
ഇ രമുള്ളില്കാതല ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച പാവ മെപ്പ്പൊ 
ടട] ചേത്ത സേവിപ്പ്പിക്കു. പലകക്കരപ്പന്ശമിക്കം. 

(൩ ദദ്യാവത്താദി കഷായം) 

൯൬. നന്ദ്യാവത്തപരിദാരുജീലന്തിശാരിബാദ്വയൈഃ ॥ 

നിലിജീമൃതനിഗ്ലണ്ഡിജിരകദ്വയവത്സകൈഃ ॥ 

ടു ൯൭. പാഠാവിളുംഗനിപത്വഗഭയായഷ്ടി ചന്ദനൈഃ 
തെജൊധതിന്ദുരെഖാക്രാഗാളക്നിശാദ്വയൈഃ ॥ 



൨ഠഠ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൯൮. കാരവികൈശികിലൊ്രഖദിരൈശ്ചസു സാധിത$ ! 
കപാഥൊമാക്ഷിക സംയുക്ത ഃഫലകംശമയ്െ്രുവം ॥ 

നന്ത്യാര്വട്ടത്തില് ലേരിന്മേല്തൊലി, ശതായരിക്കിഴങ്ങ, 
ദേവതാരം. അടപതിയന്കിഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പാവള്ളി 
ക്കിഴങ്ങ, അമരിവധേര, മുത്തതക്കിഴങ്ങ, കരുനൊച്ചിലേര, ജീ 
രക, ചെരിഞ്ചിരകം,കുടക പ്പാലയരി,പാടക്കിഴങ്ങംചപിഴാലരി, 
കടംപിന് തൊലി. കടുക്ക,എരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം.ചെറുപ്പന്നയ 
രി, കാ൪ര്കൊകിലരി,അക്ണാരിതേങ്ങ, വെതുത്ത എര്രിക്കിന്൯വേ 
രുമ്മല് തൊലി, വരട്ടമഞ്ഞെ ഠം. മരമഞ്ഞത്തൊലി. കരിഞ്ചീരകം 
മാശിക്ക, പാച്ച്യൊററിത്തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാതല ഇവകൊ 
ണ്ടകഷായം തേന് മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. പലകക്കു 
രപ്പന ശമിക്കും. 

൪൯. തൈലക്കമ്മൊക്ത മത്രാപിശസ്തംസ്ലാനാംബുധാന്യ 
കൈഃ !സിദ്ധംസവണ്ണ്ിനിത്വശിച്യിപക്വഞ്ചപ്രയൊജയെല് ദ 

ആമക്കരപ്പുന്ന പറഞ്ഞ തൈലം ഉണ്ടാക്കി പ്രയോഗിക്കുക. 
കൊത്തമ്പാലയരി, ധെണ്ണാടത്തൊലി ഇലയിട്ടവെള്ളംവെച്ചു 
് കളിപ്പിക്ക. ഇവ ചെയ്താല് പലകക്കരപ്പന൯ ശ 
മക്കഠ. 

അടക്കരപ്പുനെറ ലക്ഷണം 

൧0൦. മാംസളെ ഷുപ്രദെശെഷ്യമജ്ജാമാംസരസാശ്ര യഃ | 
ശൊഫൊലിസ്പ്റൊടകൈയ്യുക്തൊദാരണൈനസ്തീയ്യപാകിഭിഃ [! 

൧൦൧. ത്വഗ്വിറ്റെഷലുഥാംഗത്വച്ചുദ്യരൊചകസംയുതഃ | 

യൊജായതെത്രപിജെഞയ സ്ഡറലൈദ്ദ്യൈപേട ലാഫ്പയട് 

മാംസ വൃഷ്ടി യോടു കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളില് മജ്ങാ, മാംസ 

രസം രം മുന ധാതുക്കളെ ആശ്രയിച്ച പുറപ്പെട്ട് കഠിനമാ 

യ ലേദനയൊട്ടം കഠിനമായ പഴുപ്പോടും കൂടിയ പുളകങ്ങളോ 

ടടകൂടി തോല അടത്തുക, ശരീരത്ത്വന്ന തളൂച്ചയെ ഉണ്ടാക്കുകാ 

ഛദ്ദി, അരുചിഇവയെയുമുണ്ടാക്കുക ംരം വക ഉപപ്ദ്രവങ്ങള്കൊ 

ടകൂട।യ സിര അടക്കരപ്പുനെന്നവിക. 

അടക്കരപ്പനെറ ചികിത്സാ 

(അച്ചു തേപ്പാ൯) 

൧9൨. പാരന്തിമുലവല്ലെ,വമധുകംവിജയാസ്ഥിച। 
റു ॥ വാളികെരസ്തദുശ്ധെനപിഷൂപാലെപ്പൊത്രശസ്യതെ 



ന്റ് [ഴ് 
ന്യ! ടം ന 1 ര് 1 

ദ്വാദശാദ്ധ്യായഃ ൨0൧ 

; തെച്ചിചേരുമ്മല് തൊലി, എരട്ടിമധുരം, കടുക്കക്കരു ഇവതേ 
ി 

ല് . അടക്കരപ്പന് ശമിക്കും. ഞ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. അ പ്പ 

(അമുതാദി കഷായം) 

൧൦൩. അമൃതാപപ്പടാംഭൊദപടോലപ്പഷനാഗരൈഃ ൂ 

ഭൂനിംബബ്ബഹതീമുലലിശാലാഭിശ്ചസാധിതഃ ॥ 

൧0൪. നിഷ്ടവാഥ ൭ കശികിച്ചണ്റുമാക്ഷികാഭ്യംസമന്പ്ി 

തഃ | നിപീത ഃപടലംഫന്തിനീഹാര മിപഭാസ്കമരഴ 

ചിറഠമ,ത, പപ്പടം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, പടോലം; ആടലോ 
ട്രകത്തി൯ലേരം ചുക്ക, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മമതൊലി,ചെറു 
വഴുതിനപേര.കാട്ടുചെള്ളരിലേര ഇപകൊണ്ട കഷായംവച്ചുമാ 
ശിക്കയും തേനും മേപ്പൊടിചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. അടക്കരച്ചന് 

ഗ് ൨ ൨. ൨) 
ശമിക്കും. 

(മുസ്ലാലികൂംഗാദി കഷായം) 

൧൧൫. മുസ്ലാലികൂംഗനിംബത്വശ്ധാന്യകാമക്കവത്സകൈഃ 
വിശാലൈലാക്കരാഗെന്ദുരെഖാകിംശുകചമ്മഭിഃ॥ 

൧൦൬. ജ്യോതിഷ്ടതിപിസപ്പുഷ്ടിടീപ്യകൈസ്സംപ്രസാധിതഃ 
കാരധികൈശികിചുണ്ണമധുയുക്തഃപരംഫിതഃ ॥ 

മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, വിഴാലരി, ലേപ്പിന്തൊലി, കൊത്തമ്പാ 
ലയരി, വെളുത്ത എരിക്കിന്ലേരുമ്മല് തൊലി, കുടകപ്പാലയ 
രി, കാട്ടുചെള്ളരിലേര, ഏലത്തരി, അക്ണാരിത്തേങ്ങംകാര്കൊ 

'കിലരി, ക രുമുരുക്കില്തൊലി,ചെറുപ്പന്നയരിം,കരപ്പാവട്ടം അ 
യമോതകം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച കരിഞ്ചീരകം, മാശി 
ക്ക തേന് ഇവ മേപ്പപൊടിചേത്ത സേധിപ്പിക്ക ംരം കഷായം 
അടക്കരപ്പന ഏററവും ശമനകരമാകുന്നു. 

(അസനാദി തൈലം.) 
൧0൭. അസനാമ,തയൊടക്വാഥെകുന്ദുരുഷ്ണാങ്ദശാരിബാഃ। 

കല്ലചികൃത്യസമംദത്വാപാരന്തിപുഷ്ഠജംരസം 
൧൧൮. പക്വഃകെരൊത്മവസ്റ്റേഹസ്തീലജൊപാസൃശാന്തികൃല്। 

തൈലംകൂമ്മൊക്ത മല്യഭസ്ത്റാനാത്ഥംശിംശപാശ്ൃതം ॥ 
വെങ്ങക്കാതല; ചിററമ ത ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച കന്തു 

രുക്കം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, നന്നാഥിക്കിഴങ്ങ ഇവ അരച്ചുകല 
ക്കി വെളിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയോചേത്ത കാച്ചമ്പോഠം അതു 
കളോടുസമം തെച്ചിപ്പവ്വിനെറ നിരും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച 
തേപ്പ്രിക്ക. ആമക്കമപ്പന പറഞ്ഞ തൈലവും പഠറരുന്നതാം: 

൨.൬ € 



൨൦൨ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാല ചികിത്സായാം 

ന്നു. ഇതമുള്ളിന്കാതലിട്ട ചെള്ളംവച്ച കുളിപ്പിക്കുക. ഇവചെ 
യ്്രാല് ണ്ടക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

കൊട്ടമുടിക്കരപ്പന്െഠ ലക്ഷണം 

൧൧൯. അഭ്യുന്നതൊമഹാമൂലൊ വിസ്സറൊടൈരുപരിസ്ഥി 
തൈഃ ദ്വി െത്രസ്സ, ചിമുഖ്വൈയ്യുക്തശ്ശൊഫശ്ശു ഗീനിഗദ്യത്െ 

കയനാ അടിക്ക പരപ്പോടുകൂടി ഉ പരിഭാഗത്തിങ്കല് കൂത്തമു 

ഖത്തൊടുകൂടിയതുകളായ രണ്ടൊ മുന്നൊ പുളുകങ്ങളോടുകൂടി 

യതായി കാണപ്പെടുന്ന നീര കൊടു മുടിക്കരപ്പനെന്നഠിക. 

കൊടുമുടിക്കരപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൧൧൦. നക്തമാലസ്യബീജാനിമഞ്ജിഷ്ഠാംചസവണ്റ്റികാം | 
നാളികേരസ്വദുശ്ധനപിഷ്ടവാലെപെത്രേശസ്യതെ ॥ 

ഇങ്ങിന് കുരു. മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, വെണ്ണാടത്തൊലി ഇല തെ 
ങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. കൊടുമുടിക്കരല്ന് ശമിക്കും. 

(ചരാഹതരിദ്രാദി കഷായം) 

൧൧൧. ചരാഹരിദ്രാജീമുതവിസപ്പൃഘ്ഠീമഛഫൌഷധൈഃ 0 
ഭൂനിംബഖദിരാമ ക്കവിശാലാനിംബയഷ്ടിഭിഃ ! 

൧൧൨. വിഷമല്ഛുദദുസ്ലൃശകാരപിഭിശ്ചസാധിതഃ 
നിഷ്വാഥഃകൈശികീചുള്റുമധുയുക്തഃപരംഫിതഃ ॥ 

ത്രിഫലംവരടമത്തെം,മുത്തെങ്ടക്കിഴങ്ങം കരപ്പാ്പട്ട, ചുക്ക, 
പുത്തരിച്ചണ്ടലേരുമ്മ൯ തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാതല, വെളുത്ത 
എരുക്കി൯വേരുമ്മല്തൊലി, കാട്ടുവെള്ളരിലേര,ലേപ്പിന്തൊ 
ലി, എരട്ടിമധുരം, പാലത്തൊലി,കൊടു ത്തുവ്വചേര, കരിഞ്ചീ 
രകം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച മാശിക്ക, തേന് ഇവമേ 
പ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. കൊടുമുടിക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(യാഷെന്ദ്രയ വാദി കഷായം) 

൧൧൩. യാഷെന്ദ്രയ വദെവാഹ്വലവലീമൂലപപ്പുടൈഃ। 
ശ്വെതലാഫകദംബത്വഗഭയാനിംബധാന്യകൈഃ ! 

൧൧൪. കുഫളീപുഷ്ടഭൂനിംബചിരളാവല്ുയ,ലൈരപി | 

സിദ്ധ ഃ കവഥൈധികംശസ്സ്ലെമധുസ്സഫ്യസേമന്പ്വിതഃ। 

കൊടു ത്തുവ്ൃവവേര, കടകപ്പാലയരി,ദേപതാരം, വെള്ളിലലെ 



[6 ഴ് 

ദ്വാദശാഭ്ധ്യയട ൨.0൩. 

 രംവപ്പടംം നീര്മരുതിന്തൊലി. കടമ്പിന്തൊലി, കടുക്ക, 

ലേപ്പിന്തൊലി കൊത്തമ്പാലയരി, തെങ്ങിന് ഫക്കിലയരി പു 

ത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല് തൊലി; കതഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തില് വെരുമ്മ 

ല്തൊലിം, ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച പാവ മേപ്പയൊടിച്ചേത്ത 

സേധിപ്പിക്ക. ഈ കഷായം കൊട്ടമുടിക്കരപ്പുസ്ന ഏററവും ശമ 

നകര മാകുന്നു. 
കതകാദി തൈലം.) 

൧൧൫൭. കതകത്രിഫലാദാരുബലാമുലാമുതാശൃതെ | 
കഷായെ കുഠാളിപുഷ്ട്ഹഠസ്വരസസംയുതെ। 

൧൧ ൬.൭ത്വാചതുഗ്ൂണംമസ്ത്ത്രിഗുണംകിംശുകൊത്തേവം | 

ദ്വിഗുണംഗിരിമദിയ്യാസ്സ്രരസഞ്ചാത്രകച്ചഛതിതൈ 3 

൧൧൭. കാസിസതുത്ഥയഷ്ഠട ഠഹവമഞ്ജിഷ്ടാകുഷ്ഠടചോരകൈഃ | 
ദാസ്വീമനശ്ശിലാദാരുഹരിതാലപികൃംഗകൈഃ॥ 

൧൧൮. അയശ്ച, ഉനുവിസഭപ്പഷ്ഠി സലിലൊശീരചന്ദനൈഃ। 
കൃതമാലത്വഗംഭൊദശാരിബാദിപ്യകൈരപി ॥ 

൧൧൯. പക്വഃകെരൊത്തഭ വസ്ധസെഹസ്തിലജൊവാതമഞ്ജുസാ ! 

ശമയെല് സവ്ൃതൊ ഭ്യംഗാല്പാനാദ്പാനാത്ര സംശയ ഃ॥ 

൧൨൦. സവ്വെഷുചകഫൊത്തെഷ്പ്രയൊഗൊയംപ്രശസ്ൃതെ॥ 

സ്റ്റാനാംഭൊവണ്ണുവത്യാസ്തരത_ ചാകല്ലിതമിഷ്യതെ॥ 

തേററഠാമ്പരല, ത്ര!ഫലം ദേവതാരം. കുറുന്തോട്ടിലേര. ചി 
റമ ത ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച അതില് തെങ്ങിന്ചൂക്കുലം 
പച്ചനെല്ലിക്ക ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ തൈലത്തൊട സമമായ 
നീര പ്രത്യേകം ചെത്ത നാലിരട്ടി തയിരപെള്ളവും മുന്മിരട്ടി 
കരുമുരുക്കിലനീരും തൈലത്തിലിരട്ടി മലയ മക്കിനീരുംചേത്ത 
കാരീയം. തത്ത, എരട്ടിമധുരം, മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, കൊട്ടം, ക 
ച്ച പ്രരിക്കിഴങ്ങ മരമഞ്ഞത്തൊലി, മനയൊല. ദേഖതാരം,പൊ 
നാരിതാരം, വിഴാലരി, ഇരുമ്പിനപൊടി, കരപ്പാമ്പട്ട, ഇരു 
ലേലി, രാമച്ചം, ചന്ദനം, കൊന്നലേരുമ്മെല്തൊലി, മുത്ത 
ങ്ജങക്കിഴങ്ങ, വന്നാറിക്കിഴങ്ങ, അയമോതകം ഇവ അാച്ചുദംല 
ക്കി ലെളിച്ചെണ്ണുയൊ, എഴ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തല 
യിലും മേലും തേപ്പിക്കുകയൊ സേവിപ്പ്യിക്കുകയൊ ചെയ്തു. എ 
നാല് ഉടനെ കൊടു മുടക്കരപ്പുന് ശമികഒം നിശ്ചയം ഈ പ്ര 
യോഗം കഫവിസര്പ്പങ്ങഠംക്ക ഒക്കയും ന൩്൩. വെണ്ണുാടത്തെറ 
ലിയിട്ട വെള്ളംവച്ച കുളിപ്പിക്ക ഇവ ചെയ്താല് കൊടുമുടിക്കര 
പ്യന് നല്ലവണ്ണം ശമിക്കും. ല് 



൨ഠദു:൦ ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

മാടേക്കാല്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൧൨.൧. ഗൊഖ്യ രൊഗൊയ്യയ രാകാരശ്ശൊഫൊമെചകപണ്ഡേ 
രഃതരംഗാകൃതിഭിസ്റ്റോടൈരുഭയൊട്ദ ളയൊയ്യു തഃ | 

പശുവിന് കുളുമുപൊലെ നട്ുപിട്ട രണ്ട ഇതതുകളൊടുകൂ 
ടിയതായി കറവ്വം ചുവപ്പംകൂടിയ നിഠത്തോടടകൂടിയതായി ഇ 
തളുകളില് വെള്ളത്തിലെ തിരപോലെ വണ്ണൂംകുഠഞ്ഞ നീക 
ത്തില് അല്ലംവളുവോടുകൂടിയ പുളുകങ്ങളോടുംകൂടിയ നീര മാ 
ടക്കാല്ക്കര പ്പുനെന്നറഠിക. 

മാടക്കാല് കരപ്പന്െറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചു തേപ്പ്ാനു) 

൧൨൨. ലെചെത്രപിഷ്ടവാതത്രെ ണ സമൂലാംഗജപാദികാം | 
യദ്വാപാരന്തികാമുലംകെ രദുശ്ധെനശസ്യതെ പ്ല 

ആനടിയ൯ സമൂലം മോരില് അരച്ചുതേക്കുക തെച്ചിചേര 
തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുകയുമാം. എന്നാല് മാടക്കാല്ക്കു 
രപ്പന൯ ശമിക്കും. ലല 

(ശാരിബെന്ദ്രയ വാദി കഷായം) * 

൧൨൨൩. ശാരിബെന്ദ്രയ വപ്യൊഷഫരിദ്രായുഗയഷ്ഠിഭിഃ 
ശമ്യാകനക്ത മാലത്വഗമുതാവംബചല്പുടൈഃ ॥ 

൧൨൪. ഭൂനിംബദാരുനിവത്വഗഭയാഭിശ്ചസാധിതഃ। ക്വാഥഃ 
പേയൊത്രമധ്വാഡ്യ്യൊമമുസ് നഘ്യായുതൊപിലാ ॥ 

നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, കുടകപ്പാലയരി; ചുക്ക മുക; തിപ്പലി, 
പരട്ടമഞ്ഞെറം. മരമഞ്ഞത്തൊലി, എഏരട്ടിമധുരം, കൊന്നലേരി 
ന്മേല്തൊലി, ഉ ങ്ങിന്തൊലി, ചിററമൃത, ലേപ്പിന്തൊലി, 
പപ്പുടം, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരിന്മേല്തൊലി, ദേഖതാരം, കടി 
മ്പിന്തൊലി, കടുക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച തേനൊ പാ 

ചൊ തേന് പാവ ഇവയൊ മേപ്പൊടിചേത്ത സേധിപ്പ്ിക്ക. 
മാടക്കാല്ക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(എലൊപകഞ്ചികാദി കഷായം) 

൧൨൫. എലൊചകുഞ്ചികാലൈരിമുലത്വഗഭയാഗ്നിഭിഃ | 
വാശാധാന്യകമഞ്ജിഷ്ടാകുടചാംബുദദീപ്യകൈഃ ॥ 

൧൨. ൬.ജ്യോതിഷ്തീലവംഗത്വഗിന്ദുരെഖാലിളംഗകൈഃ (ശ 
താഫ്വാരോഫിണിഭ്യഞ്ചസിദധഃക്വാഥസ്തൂഥാഹിതഃ ॥ 



ദ്വാദശാദ്ധ്യായഃ ൨ ഠ൭ു. 

ഏലത്തരി, കരിഞ്ചിരകം, ഏകനായകത്തിന്ലെരിന്മെല് 
തൊലി, കടുക്കം കൊടുലേലിക്കിഴങ്ങ, ആടലോടത്തിന്വെര, 
ന ത്തോാലയരിം മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കുടകപ്പാലയരി, മുത്തങ്ങ 
 ക്കിഴങ്ങ, അയമോതകം, ച്െറുപ്പുന്നയ ഴി, 'ഇലഖംഗഒ ത്താലി, 
_ കാര്കോകിലരി, വിഴാലരി, ശതകുപ്പ; കടുകരോഫണി, ഇല 
കൊണ്ട കഷായംയെച്ചു പ പ്യപ്കാം മെപ്പ്യൊടി ചെ 

 ത്തസേയിപ്പിക്കു. മാടക്കാല് കരപ്പന് ശമിക്കും. 

(൫വ്യാപസുകാദിതൈലം) 

൧൨൭. ദൂവ്വാപസുകനിരഗ്ശൂണ്ഡിനി! ലീഭൂംഗവരീരസെ ! 
മഞ്ജിഷ്ഠാചൊരയഷ്ട ഠാഹപഫ ലിനീനതചന്ദനൈഃ ॥ 

൧൮൮. സലിലൊശീരകഷ്ടാബ്ലമാം സീദാരുലികൂംഗകൈ£ | 

ത്രിജാതകൈശ്ചസംസിദ്ധസ്റ്റെഹ ഭകെരഫലൊത്ഭെവഃ 
തിലജൊവാഫിതൊ ഭയംഗെസ്റ്റാനാംബുഫലിനീിശൃതം॥ 

കറുക, താര്താവല്, കരുനൊച്ചിയില, അമരിയിലംകഞ്ഞു 
 ഇ്ണി, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ രിരി മഞ്ചട്ടിപ്പ്യൊടി, ക 
 ച്ചൃരിക്കിഴങ്ങ, ഇരട്ടിമധുരം, ഞാഴൽ പുവ്വ, തകരം.ചന്ദനാം.ഇ 
രപധേലി,രാമച്ചംം കൊട്ടം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, മാഞ്ചി, ദെവതാ 
രം. വിഴാലരി, ഏലത്തഠി, എലവഖംഗത്തൊലി, ു ഇവ 
അരച്ചുകലക്കി ചെകിച്ചെണ്ണുയൊ എട്ട്ററുയൊചേത്ത കാച്ചിയ 

രിച്ച തേപ്പിക്കു. ഞോഴല് പൂവിട്ട വെള്ളംവച്ച അതില് കുളിപ്പി 
ക്ക, ഇവ ചെയ്താല് മാടക്കാല്ക്കരപ്പന് ശമിക്കും, 

ര് വാ ലക്ഷണം ,, 

൧൨൯. കഠിനൈമ്മോദകാകാരൈയധ്യിസ്റ്റോടരൈരരുണാ൯നൈ 

ശ്വെതൈെഃകണ്ഡ പ യുതൈയ്യുക്ത ശ്ലോ ഫൊമൊദകള ച്യതെ! 
കഡിനങ്ങളായി പി ആകൃതിചെലെയിരിക്കുന്നു 

 ആകൃതിയോടുകൂടി വെളുത്ത മുഖത്തിനാ അല്പം ചുലപ്പൊടും 
ാ  ചൊറിച്ചുലോടുംകൂടിയ പുളുകങ്ങളോടുകൂടിയ നീര ചികിടക്കു 

രപ്പനെശ്നഠിക. 

ചികിടക്കരപ്പുനൊ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പാ൯) 

൧൩.൨. വണ്ണുവ ത്യാസ്ത്വച്ചശ്ൂ ഷ്ലാശ്ശൂതാഫപാംഖിജയാമപി 
അമ്മെഡപിഷടപതേക്രെണലെപൊമൊദകഇഷ്യതെ 



൨ഠ൬ ആരോഗ്യകല്പറ്റമെ ബാലചികിത്സായാം 

൭ ണങ്ങിയ വെണ്ണാടത്തൊലി, ശതകുപ്പ, കടുക്ക ഇവപുളി ॥ 

ചൂുമോരില് അരച്ചുതേക്കുക. ചികിടക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 
വാശാമലകാദികഷായം 

൧൩.൧. വാശാമലകദെവാഫ്വഗുളൂചിധന്വയാഷകൈഃ॥ 
ത്രായ മാണാനിശാദ്വന്പവപപടൊലൈശ്ചസുസാധിതഃ॥ 

൧൩.൨..ക്വാഥൊമേശു സ്പൂഹീചു ഇ്ണമാക്ഷികാ ഭ്യാസ മന്പിതഃ ി 

പ്രാത?“പെയോത്രയുക്തൊവാകൈശികികൌശികാശ്മജൈ 

ആടലോടത്തിന്വെര. നെല്ലിക്ക, ദേഖതാരം. ചിററമൃുതം 
കൊടുത്തുവ്വലേര, ബ്രഹ്മ ।,വരട്ടുമഞ്ഞഠം, മരമഞ്ഞത്തൊലി,പ 
ടോലം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച പാവ, തേന് ഇവയൊ മാ 

ശിക്ക. ഗുല്ഹുലു, കന്മതം ഇവയൊ മേപ്പയൊടി ചേത്ത രായി! 
ലെ സേധിപ്പിക്ക, ചികിടക്കരപ്പുന് ശമിക്കും. 

(മുസ്താപത്മകാദികഷായം) 

൧൩.൩. മുസ്താപത്മകവൈകണ്ണവിജയാച്ചൊരവത്സകൈ |! 
ധാത്രീഖദിംഭൂനിംബക്ഷിരിദൂധവയല്ല്ഛലൈ ! 

൧൩.൪. പടോലകടുകാഭ്യാഞ്ചസിദ്ധഭഃക്വാഥൊമധൂക്ഷിതഃ! 
കാരവലീമാക്ഷികൊപെതൊയദ്വാതത്തു പരംഹിതഃ॥ 

മുത്തത്ങക്കിഴങ്ങ, പതിമുകം, തുമ്പപ്പവ്വ, കടുക്ക,കച്ച രിക്കി 

ഗങ്ങം, കുടകപ്പാലയരി, നെല്ലിത്തൊല।, കരിങ്കാലി ത്ത 

പുത്തരിച്ചണ്ടചേരമ്മല് തൊലി, നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി; ഞ। 

മധേരുമ്മല്തൊലി., പടോലം കടുകരോഫണി ഇവകൊണ്ടെ 

കഷായ വേച്ചു തേനൊ കരിഞ്ചിരകം, തെന് ഇവയൊ മേപ്പൊ 

ടിചേത്ത സേധിപ്പ്ിക്ക, രം കഷായം ചികിടക്കരപ്പന ള്് 

റവും ഫിതമാകുന്നു. 

(അസനാമലക ാദിതെലം) 

൧൩.൭. അസനാമലകാക്ഷാസ്ഥിദെവദാരുബലാശ്ൃതെ | 

ക്വാഥെധികൂംഗമഞ്ജിഷ്ടാമധൂക മധുകാഞ്ജനൈഃ 

൧൩.൬. സസജ്ജരസശൈലെയകാസിസനതചൊരകൈ&। 

ഷണാരൊഹിണീഭ്യഞ്ചേപക്വഃകെരഫലൊത്മെലര് 

൧൩.൭. തിലജൊലാഫാതസ്സെഫ ഃപാനാഭ ഭയഞ്ജെനയൊരിഫ। 

സ്ത്രാനാംഭൊപിലപമൂലെനശൃരസ്സാമലകീത്വച 

വെങ്ങക്കാതലു യെല്ലിക്കു; താന്നിക്കക്കുരുഛ ദെഖതാരം കരു 



ട്വാദശാദ്ധ്യായഃ ൨. ഠ൭ 

 ഉന്ത്രാട്ടിലേര ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച വിഴാലരി, മഞ്ചെട്ടി 
പ്പൊടി, കൂ രിപ്പക്കാതല, എരട്ടിമധുരം, അഞ്ജുനക്കല്ല, ചെഞ്ച 

ല്യം കന്മതം,  കാരീയം.തകരം ക്ചുരിക്കിഴങ്ങ, തിപ്പുലി,കടു 
 കരോഫണി, ഇവ അരച്ചകലക്കി വെളിച്ചെള്ണയൊ എ്ല്ു 
 യൊചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സെവിപ്പിക്കയും തേ്പിക്കയും ചെ 
യ്ക്കു. കൂവളത്തിന്ലേര. നെല്ലിത്തൊലി ഇവയിട്ട് വെള്ളംവച്ചു 
അതുകൊണ്ട കുളിപ്പിക്കുക. ഇവചെയ്താല് ചികിടക്കരപ്പു൯ 
ശമിക്കും. | 

ം പൊളക്കരപ്പന്െറ ലക്ഷണം 

൧൩൮. അഗ്ിദഫോദിപാംഗെഷുതത്തുതത്തു സിതാസിതൈ 

ല്കാരികാഫ ലച്ചുയൈവ്വിസ്ററൊടൈരന്വിതസ്തുനുഃ 
൦: അരുണൊവലിതാഃ ടയ 

യശ്ലൊഫൊബാലകാംഗെഷ്യസരൂദ് ബുദ ഇതിസ്മുത&॥ 

!  തീത്തട്ടിയാല് ഉ. ങഭാകുന്നതൃപോലെ ബാലന്മാരുടെ ശരിര 
ത്തില് അതാത അംഗങ്ങളില് ലെളുത്തനിറത്തോടും കറുത്ത 

മുഖത്തോടു കൂടി പഴുത്ത പാഠണപ്പുഴത്തിന്െറ ആകൃതിപപോലെ 

ഇരിക്കുന്ന പ യകടിയ വുളുകങ്ങളോടും അല്പമായ 

ലം ചുയവ്പ്റനനിഠത്തോടുംകൂടി തൊലിക്ക് മുളിച്ചിലും പൊട്ടലുമുണ്ടാ. 

ക്കനാതായി കാണപ്പെടുന്ന നീര പൊളുക്കരപ്പനെ്നറിക. 

ഹി 

എ 

ി പോകുക്കരപ്പുനെറ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാന്) 
൧൪൦0. പാരന്തി മൂലവലു, ാനിവൈരിമൂ ലസ്ൃയചത്വചഃ | 

. നാളികെരസ്യദുശ്ധെനപിഷ്ട പാലെപൊത്രശസ്യതെ। 

 തെപ്പിവെരുമ്മല്തൊലി,ഏക നായകത്തിന് വെരുമ്മല് തൊ ന് 
“റു 

ലി ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. പോളക്കരപ്പു൯ ശ 

മിക്കും. 

൪൧. സ്റ്റൊടാനാംഭൂൃശകാഠിന്വെധാ ന്യനക്താഫ്വയാന്വി 

തൈഃ മിസിസ്ഥൌണെയകാസീിസൈമ്മസ്തരപി 

സ്യട്യച്തെ' 
പുളുകങ്ങഠാക്ക അധികമായ കാഠി ന്യകൂടെ ൭ ണ്രാകില് കൊ 

 തആതമ്പാലയരി, ഉങ്ങിന്കുരു, ശതകപ്പ, രൂണിയാങ്കം കാരീയം 
ഇവ തയിര്വെള്ളത്തില് തക്ക: 

ര് 

ചി 
ക്ക പം 

൫ 

6, രി; 



൨0൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(യഷേമുസ്ലാദികഷായം) 

൧൪൨. യാഷമുസ്താ ഭയാലൊള്രകബുകാജ്ളൂനവല്പ,ലൈഃ। 
പാഠ സേ യഭാിഷപട്ടെലേപാസട 

൧൪൩. വിസപ്പഘ്ലീമ ധുകത്വഗ് ജയാമുലൈശ്ചസാധിതഃ | 
കൈശികിീമധുസംയുക്തഃകഷായശ്ചാസൃശാന്തയെ] 

കൊടു ത്തുവ്വപേര, മുത്ത്ങക്കിഴങ്ങം, കടുക്ക, പാച്ചോറഠി 
ത്തൊലി, കവുങ്ങിന്പേര, നീര്മരുതിന്തൊലി. പാടക്കിഴ 
ങ്ങ, പാലത്തൊലി, വെപ്പിന്തൊലി, പടൊലം. ഞ മവേരുമ്മ 
ല്തൊലി, കൊത്തമ്പാലയരി, കരപ്പാമ്പട്ട, ഇരിപ്പത്തൊലി, 
മുഞ്ഞെവെര ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു മാശിക്ക., തേന് ഇവ 
മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേലിപ്പിക്കു. പോളുക്കരപ്പന് ശമിക്കും. 

(൭ പൊദകാദിതൈലം) 

൧൪൪. ഉ പൊദകാമുതാഭുവ്യാരാജക്ഷവകജെരസ്സെ 

കലിംഗകണയഷ്ട യഠാഹ്വഫലിനീനതചന്ദനൈഃ। 
൧ര൫. സൈലാധാന്യകതക്കൊലപികൂംഗ സുരദാരുഭിഃ 

സലിലൊശിരകുഫ്ലൈശ്ചകലു।ിതൈസ്സാമുസാധിതഭ। 
൧ര൬.നാജികെരൊത്ഭവസ്സെഹസ്തരിലജൊപാഫിതഃപരം। 

പാനെചഭ്യേഞ്ജനെസ്ലാനെദാരുധാത്രിശൃതംജലം॥ 
വശജ, ചിഠറമുതം കരിന്തുമ്പ, ഇവററിന് നീരില് കടകപ്പാ 

ലയരി, തിപ്പലി, എരട്ടിമധുരം, ഞാഴൽ ഏവ്വം തകരം, ചന്ദ 
നം. ഏലത്തരി, കൊത്തമ്പാലയരി, തക്കൊലപ്പട്ടല്, വിഴാ 
ലരി, ദേപതാരം, ഇരുവേലി, രാമച്ചം. കൊട്ടം, ഇവ അരച്ച 
കലക്കി വെളിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണുയൊ ചെത്ത കാച്ചി അരി 
ച സെധിപ്പിക്കയും തെപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. ദേചതാരംം, നെല്ലി 

ക്കം ഇവയിട്ട ലെള്ളംവച്ച പ കുളിപ്പിക്കുക. ഇവ 

ചെയ്താ പോളുക്കരപ്പനു ശമിക്കും. 

മൊയിലടിക്കരപ്പനെറ ലക്ഷണം 

൧൪൭. അരുണശ്ശൂശപാദാഭക്ശൊഫസ്സറൊടൈസ്സ്റിതാരണൈഃ। 

യൊംഗെഷുജായതെസൊത്രശശപാദഇതിസ്ത $। 

അല്പമായ മു വപ്പെൊടും മൊയലിന്െറ അടിയുടെ ആകൃതി 

പോലെ ഇരിക്കുന ആകൃതിയോടും വെളുത്ത ചുവന്ന മുഖ 

ത്തോട്ടകൂടിയ പുതുകങ്ങക്കോടും അതാത അംഗങ്ങളില് കാണ, 

പ്പെടുന്ന നീര മൊയിലടിക്കരപ്പനെനനഠിക. 



ത്ത് 

ഭാഭശദേപ്തയ 5.9൯ 

മൊയി ലടിക്കരവ്ടന്റ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെപ്പാന്) 

. ക്ര്പു-. ആജെനപെരം്യരംമുലംപിഷ്ടാദേശ്ധെനതത്തതു। 
രി സ്യൃയതെയദ്വകൌരജെനശതാ ൧ 3യാാഠ4 

പുഷ്യ രമൂലം ആട്ടിന്പാലില് അരച്ചുമെക്ഷക- തെങ്ങാപ്പര 
ലില് ശതകുമ്) അരച്ചുതെക്കുകയുമാം ഏന്നാല് മൊയിഖലടിക്ക 

രപ്പു൯ ശമിക്മ 

(ദശമൂലാദി കഷായം) 

൯ .. ചപടൊലാ ടി ശാപാധാന മെ. ന) 0-൯ - ദശരൃയലപ്പടൊ ബ്ലൂവിശാഖാധാ ൮൭ ത! ന 

ഡല വാഥശ്ചമ ധു പ വ്വായുക്തതചപയൊത്രദാരുണ്ടെ 

ദശമൂലം പട്ടൊലം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കാട്ടവെ ൂരിചെര 
. കൊത്തമ്പാലയരി ജവകൊണ്ട കഷായംവച് പാവ മെമ 

ട്രിരചത്ത സെചിപ്പിെ. മൊയിലടി കരെവ്പന് ശമിക്മംം 
൧൫൫൦ . തഃ ന്ൃൃത്തൂശൊറ്ടുരെഒ പ്രാക്കാസവ്വമത്രാപി]ിയൊജടയ 

ത സ്ത്റാനാംഭൊധി ലോചഖരശൃതം വാചരികല്ലയെല്॥ 
മാടക്കാത൯ കരച്ചുന്ന പറഞ്ഞ ദൃവ്യാപസുകാദി തൈലവും ആ 

തിന്ന പറഞ്ഞ ചെങള്ളവും മൊയിലടിക്കരപ്പന്നും പറരന്നതാക 
ന്നു. കഞ്ഞാികെടെട്ട കത്തിന്വെരിനെമെല്തൊലി യി ക രാവ മൂ വ 

ക) അതുകൊണ്ടും കുല്ലിപ്പിക്കാ- ജല ചെയ്യാന് മൊയിചടി 
൭ ൭൮൯ ശമിക്കും 

പ് ലിക്രെപ്പന്െറ ലദചണം 

൧൫൧. ചന്ദ്രകശ്ചന്ദ്രകാഭസൊനാനാവണ്ണാനു ബന്ധന ി ം ആകൃത്യചേതന് യൊളിസ്റ്റൊടൈസ്സ ഷപസമ്മിരതെഃ॥ 
൧൫.൨... പാസ്ധഭിസ്ദൂവ്യകണ്ഡാഡ്യയയ്യയക്കാമുത്രനികരാധ 

_ കൃരജാതശ്ചെദ്പസൂി ദെശൈതുനാഭെജചരി ചെദയ 
൧൫൩൯൩ .. കാസശപാസജാരച്ചുദശ്രൂലാരൊചകകൃടുലെല്! 

സാരക്ഷയാസ്തൃയലെ ഖടന ബാഷ സാചേകരൊചിചചു 
പ നിറത്തിന്െര സ ബ്ഗ്ധാകൊന്ടെം ആകൃതികൊ 

ണ്ടം പ ലിക്കണെ്ാടടസടടശമായി ചെഴ്രകടടകിന്മണി പ്രമാണ 
ഞാക്രായ] ടിവ മുത്തു റാവു ല്യക്തിയെ പ്രാചിക്കാതെ നിഴ 
ലടിച്ച കാണുന്നപചയായി കഠിയമായ ലൊറിച്ചിലൊട്ടം കൂടി 
യപു്ചങ്ങളൊടടൂടിയ തായി ചാണ്റടുന്ന നിര പിലിക്കരപ്പ 

ലി ൨൭ 



റിം പി. 
ല് പു 

1 4 

൫ 0 ആ രൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലച്കിത്സായ 

൭നെന്നറിം.. ആയത പൊക്കിച്ചിന്ന താഴെയാകില് മൃത്രത്തെ ത 
ടുക്ദം_. പൊക്ക കിന്നതമെലെയകില് കുര ഏകെ പനി ഛദ്ദി 
വയററിള്വെദന അരുചി കമ്ൃയ്ക്ക അടച മുച്ചത്തിന്ന നിറ 
മാററം കനു നിര മഴുകുകഇചയെ ഉണ്ടാക്കും. 

പ ലിക്കരയ്യന്െറ ചികിത്സാ 

(അരമ്വുഒ തപ്പാന്) 

ക്ട... മഞ്ജരിഷ്യാഖദിരൊ ശിരമധൂകല രണത്വചലഃ। 
പിഷ്ടധാനുചെചകായ്യൊത്രമസൂനാകാഞ്ചികെനവാ! 

മബ്ചൈട്ടിപ്പൊടി കരിങ്ങാലി ക്രതെല രാമഥും ഇരിവ്വ്ഥമാ 

തല നിര്മാതഉത്തില് തൊലി ജച തയിര്ചെടെത്തിചെം കാട) 

യ ,ലൊ അരച്ചുതെക്കുക.- പിലിക്കരെവ്വയന് ശമി ക്രമം: 
(അഭയാഖദിരാടി കഷായ) 

൧൫൫-- അ ഭയാച്ചദിരാംകൊലകപ്പിതന സുലദ്്റുകൈഃി 
ടശൈഡയ്യി കരചിരാക്ക മൃലത്വഗ്രജനിദ്വകെ യ 3 

൭൩. പു ചൌലയകമൃലാ ബഖി ശാലായാഷ കൈരപ്് 
വ് ഫിതൊമധു നായുക്തർ കപാഥ.സുസ്യാതുൂ ശാന്തികൃ 

അ ൂ ം 

കട്ട കരിങ്മാഭിക്കാതല അകൊലത്തിന് ചെര കല്പലി 
ന്തൊലി കൌൊനൌവെരുമ്മ തൊലി കരുലെപ്പിന് തൊലി) ആ 
ലരിത്തൊലീ ഏരിക്കിന്വെരുമ്മല് താലി വരട്ടുമഞ്ഞഠം മരമ ര് 
ഞ്ഞത്തൊലി ഏഎവത്തരി മുക്കാപ്പ് രകത്തി൯വെര മുത്തങ്ങ 
കഴി ഗ്ര ങ്ങ കാട്ടുവെകൂരിലെര കൊട്ടത്തൃരയഖെര ജവകൊണ്ടെ ക 

ഷായവെവയ തെൻ മെപ്പൊടിചെത്ത സെലിപ്പിക്ക- പിലിക്ക 
രപ്പന് പളരെതാമ സംക്ടൂടാമെ ശമിക്ക.- 

1 

(കുടചാദി കഷായം) 

൧48,9... കുടചാരിഷ്ടടുന്ദൂഗം വിശാലാധാദ്യയകാം ബു ഭൈ റ 

കാര്ലപികെക് ശിക] ഭ്യാലാമധു നകേധാഥജഷ്യതെ॥ 

കടകവ്പ്ൂലയരി ചെപ്പ്രിന്തൊലി കൊടുത്തപ്പഖെര കാട്ട 

വെ്ടരചൌ കൊത്തമ്പാലയരി! മുത്തെത്മാഖിഴങ്ങ കരിഞ്ചി 

രകം മാശിക്ക ഇപകൊണ്ട കഷായംവച്ചു തെൻ മെപ്പ്യാടിചെ 

ത്ത സെഖിപ്പിക്ക- പിലിക്കരപ്പന് ശമിക്കും 

(ഖദ രാമൃതാദി ടുതെല൦) 

9൮൮ ഖദിരാമൃതയാഴകവാഥെകല്ലം കൃതൃഫലത്രയ। 

വി ഗലനമമ്ങിഷ്യാകഷ്ടയ ഷ്ടികണഷോവിതം॥ 

ി ച 1 ി ല് 1 

ത് 1) ള് ല്ലി 

നനന ്ചത്നന്ത്തു: 



ദ്വാദശാദധ്യായ ൨.൧൪ 

ൽ ൧3.൯ - ചിപക്ചൊനാളികെരസ്യസ്ററെഫസ്മിലജള
്എചചാ। 

പാറ ച ല്യഞ്ജെനെ ശസുസ്ത്റനേഭോരാപ
്പയാശൂത് 

_കരിങ്ങാലിക്കാതല ചീററമൃത ഇചകൊഠന്ദ ഛഷായം വച്ച 

റ ത്രിഫല ചപിഗാല പ മുത്തെങ്ങ 9 ഗ്രണ്ട് മഞ്ചെട്ടിപ്പ്ടി കൊ 

ട്ടം ഏംട്ടിമധുരം തിപ്പലി പള എഎത്നുയൊ ചെ 

ഒ. ച്ചെനുയൊചെത്ത കാച്ചിയരി ച സെവപ്പ ഴും തെപ്പ്ി കക 

ഖേ ഉലെയ്കതു. അരത്ത ജുട്ട ഖെ മവ അതുകൊണ്ട കു്ലിപ്പികുര 

ക-- ജവചെയ്യാല് പലി ക്കരെവ്വുന് ശമിക്മാം 

ചിക്ലാമ്പഴകരെപ്പുന്െറ ലഛഷണം 

ന്നാ. കപിത്ഥഫലസംകാശസ്റൊടൊെ്തയ:കപിത്ഥക;] 
പരിതശ്ശൊഫവഖാന് 4ഴഷ്ടെ കന യൊര്മ്മൂലഎചചമി 

പികാപചേഴത്തിനെറ ആകൃതിപൊലെയിരിക്കുന്ന ആകൃതി 
യൊട്ടം നാലുപൂറം ന് [രൊട്ടംകൂട] പുറത്തൊ കണ്ണറമൂലങ്ങച്ഛി 

ലൊ ഉണ്ടാകുന്ന പുകകഠം ലിളാമ്പഴരെപ്പുശെന്നറിചം 

ചിക്ലാമ്പഴടര്ിന്െറ ചികി.സാ 

(അരച്ചുതെല്പംന്) 

൧൬൧. തക്രെണെര മുലത്വഗഭയെച സുരാദഹയം | 
പിഷ്ടചാവ്വലെച ദുരസൂത്രേഖദിരംക: ഞ്ചികെനലാ। 

ഏക യായകത്തി ൯൦ വരുമ്മൽംതൊലി കടുക്ക ദെഖതാരം ഇ 
ലച മൊരില് അരച്ചുതെക്കുക.- കരിങ്മാലിക്കാതല കാടിയില് ആ 
രച്യൂഃതീ൧൭യുെ മാ9... ധിളാവ്വഴക്കരപ്പുന് ശമിക്കും 

(അമുതെന്ദയഖാദി കഷായ) 
0൨... അമുൃതെന്ദ്രഷ ലാംകൊല ചദംബവഖിരളാധവൈഃ। 

ചികംകതക കൈഡയുഖി ശാലാവൃഷ്ധധാ യ്യകൈഃ॥ 
ലന൩. പടൊലഖ്ബഫതിനി ബേപിസാൂു പറ്] മഥയഷകെധടു 

ത്രായനു.കടുകാഭ്യഞ്ചേലിഛഹിതെ മാക്ഷികാശ്വിതഃ॥ 

൧൨2... മധു സിതായതൊയഭവാമധുസ്സ, യു തൊപ്ിയഖാ। മ 

ഗുസ്സഫിമധൂപെതൊയ ദാകഥൊസ്യനാശനാഃ 
ചി ററമൃത കട പ്പ്ാലയരി അംചൊലത്തിന൯്ചെര കടച്ചി 

ന്തൊലി കുഞ്ഞികക്കൊട്ടത്തിന്വെരുക്മ മ തൊചി ഞുമവെരുമ്മ 



ഹ്; 

൫൭... ആആ ഒരൊഗകല്പറൂതമ ബാല ച്ചി കി ത്സ്ാഡ്യാട ം 

തൊലി പവൈയാകതഭമവഖരുമ്മല്ി്തൊചി കരുധെപ്പ്റിന്തൊ 
ക്വി കാട്ടധെ ള്ൂരിലെര ആടചൊടത്തിന്ലെര കൊത്തമ്പാല . 
യരി പടൊലം ചെരച്ചഴുതിനചെര ഖെപ്പ്പിന്തെവലി കരപ്വു 
പ്പട്ട ചു ബ്രഹ്മി കട്ടകുരൊഫണി  ഇലകൊണ്ടെ കഷായം 
ലച്ചു തെൻ മെപ്പൊടിച്ചെത്ത സ്െലിപ്പ്ിക്ക. ലികാമ്പഴക്കരപ്പ 
൯ ശമിക്കും 

(ത്രിഫലാമുൃതാദി തൈലം) 

6. തൂര'ഫലാ മൃതയൊദ്രാരുബ്ചലയൊയ്ു ഷി മുസുയൊ | 
ലിപ്വമൂല സ്യലകവഥെരാജ ക്ഷ വക ംഗേയൊഃ॥ 

നാന - ഉ പൊദകാപ ല്ലൂടയൊജ്ലാതി കിം ര കയൊരപ്പി। 
 ഭൂവൃുപേടൊല പല്വൊശ്ചലെത്രാഗരഫഠായൊരപി॥ 
൧൩൭. സയൊജ്യസരസംതര്ൂകട്ികൃത്യസധാന്ധയകം | 

സലികൂ.ംഗ സമഞ്ജി ഷ്യം സെന്ദയരെഖംസകൌടചി്ം॥ 
ഹന്ന. ജ്യൊതിഷ്ഠടതിയുതംസൈലംസകണംചസകുംകമം॥ 

ഭാവ്പ്ികധുകടെ വാലോഷധതലചലൊരകകെരശികം॥ 
൧സ൯.. വിപചക്വാനാകികെരസ്യഒ൭ സുഫസ്മ് ലംഎച ലാ] 

പനാദ്യണ്തഥയൊരസ്യശസ്യതെൃഥശഗെഖപചഠ്। 

ത്രിഫല ചിററമൃത ദെലതാരം കുവന്തോട്ടിവെര ഉരട്ട്മ 
ധുരം മുത്തെങ്ങക്കിഗങ്ങ ശൂവക്ത്തിന്വലെര ഇവകൊണ്ട കഷാ 
യഠവമധു അതില് കരിന്തുമ്പ കഞ്ഞുട്റി വശ. പപ്പടം പി 
കുകത്തില കരുമരുകില കവക പപടൊലം ൧ൃരല്തല നെല്ലി 
9൭ ഇ വററിന്ന്ര്൪ചെത്ത അതില് കൊത്തമ്പാലയരി ചിഴാല 
ര] മഞ്ചെടി പ്പൊടി കാര്കെകേ ലര കടപ്പ്ാലയരി ശകൊവ 
പ്പന്നയര! ഏലത്തര] തിച്പുല] ക്ാകുമഠം മരമഞ്ഞംത്തുചി തു 

ഭദ്ടിമധുരം ദദപ്പതാരാം തകരം കച്യരിക്കിഴക്ക ഗ്ല ഇവ 

അരച്ചുകലക്കി] വെളിച്ചെണ്ണയൊ ലൃണ്ണയൊചചെത്ഞ' കാച്ചിയ 
രി കന്൨വി പ്യിക്കയും രെവ്റ്റിക്കയും പെയ്തു... ഖ।ലലാമ്പഴക്കരയ്പ] 
൯ ശമി ക്ക :മൃഥഗെവപാ എന്നതിന്റെ അത്ഥം വെറെ 
ര്ന്നെയുമാര എന്നാകുനു- തായതുകൊണ്ട ത്രിഫല ചിറാമൂൃത 
ഒായൊദെഖതാരം കുവന്തൊട്ടു:ചെര ജചകയാ നുരട്ട് മധുരം 
മുത്തെ ത വടയാ ശുവളത്തിന് വെര തന്നയൊ കഷായ വ ൧ 
അതിൽ കരിന്തുമ്പ കന്നി ഇവയൊ ഖശക, പപ്പടം ജവ 
യാ പിച്ചുകത്തില കരുമുരുമില ജധയൊ കവക പടൊ 
ലം $.വയൊൌ വുരല്തല യനയെപ്പിക്ക ജവ9യാ ഇടിച്ചുപിഴി 

_ ഞ്ഞെടുത്ത വിരാചത്ത മുന്ച്ചറഞ്ഞ കല്ക്കത്തിന്െറ മരുന്നുക 
! ക 

എടാ ചത ചിപ് വാം 



ദ്വാദശാഭ്യോയഃ ൭. ൧൨. 

കില് മരമഞ്ഞത്തൊലി മുതലായ ആറ മരുനകരകാട കൊത്തു 
ക ന്പാലയരി മുതലായ ഒമ്പതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന ചെത്ത അര 

 ച്ചുകലക്കി ധെകിര്വണ്ണുയൊ ൮ റനൂയൊചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച 

 സെപിപ്പ്പിക്കയും വേം എന്ന സിദ്ധിച്ചു! രിക്കുന്നു -- 
 അങ്ങിധെ ആകയാല് ത്രു'ഫലയും ല്'ററമൃതുംകൂട്ടി കഷായം 

ഖെയ്ക്കുമ്പൊഠാം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ ചെശ്രന്ന വിരിന്െറ ഭരദ 

ം കൊണ്ടെ അതില് ച്വെത്ത കാല്വീയരിക്കന്ന വെഖിചയെണ്ടു ആ 

ഞു വ്ൃവകാരമായിരിക്കും_- അതില് ഓരൊന്ന കല്ക്കത്മിന്ന പര 
ഞ്ഞെ മരമഞ്ഞത്തൊലിമൃുതലായ ആ,വകൂട്ടം മരുന്നില് വെക്കുന്ന 
മരുന്നിന്െറ ഭൈംകൊണ്ട ഒമ്പതൂപ്പകാരമായിരിക്ഷം എന്നാ 
ല് നാല്ലത്തക്തു വിധമായി ഇപ്രകാരം ദെപതാരം കുവന്നതൊട്ടി! 

 മുതലായതുകൊണ്ട ചെക്കുന്ന മുന്നുവക . കഷായങ്ങക്കില് ചെ 
ത്ത കാച്ചുന്നച യുമാകയാരു പ്രത്യെകയൊഗത്ത। കല് ക്കു 

൭] നൃറണ്ണുതു പ്രകാരമായി ഇതുശൂടെ വൈദ്യന് റം 

 _ രൊഗത്തിന്െറ ബലത്തെയും ദൊഷകൊചത്തിന്െറ സുംപ്പാ 
പിയെയും സൂദഷിച്ചു അവിഞ്ഞ യഥൌചിതമായി പ്രവൃത്തി 

 ച്ചുകൊഠംകയം വെണം... ഇതൊക്കയൂ ചേഥഗെലചാ* ലയ ന്ന 
ടു ത്വന൯െറ മാല്പ്പയ്യുമാകു ന്നു -- 

ലി ൧30.-- ശതാഷചായിര കാവപ്ല,സ്ഥൌശണെയഫഛഫച സ്ര” തേ 

സ്റ്റാഗാരത്ഥം പാരിതത്ത്രെ ഷ്ടമഥചടത്രി ഫലാശൃതം॥ 

ശതകപ്പ കഞ്ഞമികെടാട്ടത്തിന്ഖവെരുമ്മ തൊലി തൂണിയാ 
ലം കഠം യൊഴല്പുവു ജലയിട്ട പവ ഉവ്വു അതുകൊണ്ട  കളി്പി 

ഒര. ഇവ ചെയാല് വളകാമ്പഗക്കരപ്പു' ശമിക്കംം 

1 

പാടക്കരപ്പ്വെറ ലക്ഷണം 

. ൧൭൧.. പക്വക്ഷിരകിരാടാ ംഭ്റ്ൊടൊന്തമജലസംയുതയ 
പരിതഗ്ശൊഫചാനത്ര ക! രാടമൃതികഥ ധൃത 

കാച്ചിയ പാലിന്െറ പാടചൊലെ കാണുന്നചക്മ തന്നേ, 
ന്നതായ! അകത്ത ചെ ഷ്ത്തൊട്ടം നാലുപുറവും ന] രൊടുക്കോടി 
യ പൂ ഒത്തു പാടക്കരപ്പുനെന്നറി കം 

പാടകരൊവ്വകന്റ ചികിത്സാ 
(അരച തെപ്പ്പാ൯) 

് ൧൭൮... മധുകം വിജയക്ഷാസ്ഥിപാര ന്തി വല്യംസംയുതം | 

നാക്സികെരസ്ത്യ; ശ്ധെനുപിഷ്ടു ലെപത്രശസ്യത്െ 



൨൭൪. അആരൊഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലച് കിത്സായാം 

്്രട്ടിമധുരം കീട്ടംക്ഷെരു താന്നിക്കക്കെരു തെച്ചികപരി ന്മ 
തൊലി ഇല ത ങ്ങാവ്റ്ാലില് അരച്ചുരെ കരക. പാടക്രെമ്പുന് 
ഗമി ൧2൦. 

(ബദരാദിക 30യേഠ) 

൧.൩... ബദരാമല്കാംഭൊദമധു കെന്രയവഖവാംബു ഭിഃ [ 

ഉഗസ്വൊ ശിരധല സ്സേശ്ദ പാഠാധായ്യൃക പപ്പു 
൧൭൪... ക്ഷിരി കിം ക൫നിംബനിബോമള കപചിതനയൈഃ। 

കൈഡയ്യുസച്ചുഖവത്വഗവി ശാലാദിശ്മസാധിത॥ 
൧൭൮ നിയ്യ്യുഫകൈ ശിചിസിതരാമധുയുക്കൊസ്വയ ശാന്തയെ! പ 

മധുസ്ഫിമധൂപെതൊയദധാപെയഃപ്രഥെതരാം॥ 
ലന്ത ഒരു നെ ല്പ'ക്ക മുത്തെങ്ങഖ്ഴത്ങ ഖ്രട്ടിമധൂരം കട 

പൂഖയരി ഇരുവെല! രാമല്യം ഞെമഖെരിയെല്ചതാലി കൊ 

ടുത്തുവ്യധെര പാടക്കിഴങ്ങ കെത്തേ പാലയ്യ൪ പപ്പടം സാ 
ല്രാമരത്തിന് തൊലി കരുമുരുക്കു ൯ ൭തൊചി! പൂത്തരിചുന്ദടെചെ 
മിന്മെല്തൊലി ചെപ്ധിന്തൊലി ചെ തു ത്തഛ്നിരിക്കിന്ലെരിന്മെ 

ല്തൊലി കല്ലാല।േ൯തൊല] കരുധെവ്പു' ൯ തൊലി പാലത്തൊ 
ല' കാട്ടുവെമ്മൂരിവെര ജപകൊണ്ടെകഷായംലമ്വ മാശക്ക 
പുലി തെന് ഇപയൊ തെ൯ പാവ ഇവയൊ മെപ്പ്പൊടി ചെ 

ത്രി 

൧൭൬൯... ര ലന്തുഗൊ 6 ൭രെപ്രരാത്തമ ല്യംഥഗെ ശസ്യതെത്രചി ി 

ഡം നോത്ഥമംബസൈരെയ ശിശേചാസാരസാധിതം॥ 
മാടക്കാ൯ കരയനന ചറ മൂവ്വപസുകാദി തൈലം പാട 

ക്കരപ്പുന്ന പറയന്ന മാകകൊണ്ടെ നി കര കേറി 
ഞ്ഞിചലരും ഇരുമു്ിന് കായലുാട്ട ്വെള്്ം ഖെച്ചു അതില്കു 
ക്ലിപ്പിക്കക-- ഇപ്ംചയുര പടേശരെയ]ന൯ ശമിക്മം. 

നിക്രപ്പന്െറ ലകൂച്ചണം 

൧൭. ബൂട് ബുദാകൃതി ല് ഡെൊകെടരന്ത സ്മൊയയുംതോമഫാന്! 

. പോണ്ഡ്യുിക പഡ്രൂയുതശ്ശൊഫഹൊലാരിഗഭൊതിപാകയു ക്ഷയ 

ധി൪ചെൊ പൊലെ ഉള പുളകങ്ങളൊട്ടം ഉമ്മില് ലെകൂൂ 

തത്തൊടടംശുടിയതായി വലുതായി വെളുത്ത നിരത്തൊട്ടം ആധ! 
ളു 

ല് 4; റു ₹ ] % ശമായ ഒചാറിച്ചി ലൊടുംകൂടിയനീര യീക്കരപ്പുനെനറിക 
ത്വന്ന അധ്കമായ പറ്റ് ശാ വെയ്യ” , 
നി ന് | 

ഹ 
നി 

ല് 

54 ന 



ദ്വാദശാഭ്ധ്യായഃ €...൦൫ 

ന് ക്ര്യന്െറ ചികിത്സാ 

(അഃച്ചുതെ്ഃ൯) 

൧൭൮ _ പാരേന്തിബദരീിചല്ല വദി രാക്ഷഹരതകിം! 
നാള കെരസ്പ, ദുശ്ധെയപിഷ്ഠ വാലെപപൊത്രശസ്യതെ॥ 

തെച്ച്ലെരിന്മെന് തൊലി! ലന്തത്തൊലി കരിങ്ങാലിക്കാത 
ല താന്നിക്ക കുട്ടാ ജച തെശ്ദാപ്പാലില് അരച്ചുതെക്കുക-- 

; ന് ക്ര്പുന് ശമ ക്ഷാ. 

(പഥ്യാബകരാദികഷായടു 

൧൫൩൪െ.. പ വ നി ഗുണ്ഡികലകി കവല്ലയലൈഃ। 

ത്രായമാണാപി ശാലാബ്ദുബ്മുലാതിഭി ശ്ചസാധിത। 
 കീവ്യഠ. കാരചിമാക്ഷ'കൊച്പെതൊറിയ്യ്യുള ഫാത്രപ്രശസ്വതെ] 

പ്രാഗുക്കൊബദരാദ് പ്യാതെലമംബു വപൃവുലജ്വ 
കടുക്ക ലന്തചഖരു കരുനൊമ്ധിചെര കരുമുരുടിന്തൊപി 

ബ്രമി കാട്ടുധെജരിച്ചെര മുത്തങ്ങക്കി ഇങ്ങ ചെവധഖഗ്ൃതിയ 
വെ വകൊണ്ട കഷായാ വെച്ച കരിഞ്ചിരകം തെന് ഇപ്പ 
മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത സെചിപ്പുി ക ബദരാദിയുമാം_ പാടശരെപ്പു 
ന്ന അനുധദി ച്ച തൈചവും കുമിവ്പാന് ചിധിക്കല്ലെട്ട വെ 

പും ഇതിന്നും ഒഷോറാക.. ഇവ ചെയ്യാൻ നിക്കരപ്വ൯ ശമിക്മുടേ 

ി 

ളി 

് 

ന 

ര, പു 

ചം െതര്ന്പക്ക രപ ന്െറല ക്ഷന്നം 

62) മസ്നഭലാലാരിഗഭ ്വഡ്രായ ശസ്സറടശൊമതദി 
ഗെ തമനു മല്യ ബു വി ്ി ശഷൊസൌചി] ക്ച്ല്വാ പതാം) 

തൈര്നിക്രെപ്പു൯ ത്ആ കൃതി കൊണ്ടെ യിക്കരപ്പന്ന സ്പള്ളൂശു 
മാ ശൂ ആ. ്റീന്നാപും ഒരു വി ശെഷമുന്ട. നിരിന്െറ ഉ ജുമു ]ില് ലെ ടമമുണ്ടാകുന്നത തൈര്ചെമ്മുത്തൊട സഭ്ൂൃശമായിരിക്ഷം_. ആയത പരിക്ഷിച്ചു അറി ഞ്ഞുകൊഠാക. നറംകൊന്ടും ഗസ്ധം ശൊണ്ടും രസംകൊന്ടും കമൈര്വെള്ളൂരത്തൊട സഭൂശമായിദരി 
മ്സന്യെഠ ളവ യമം 

തൈര് ന് । ഗ്ര] ന്െറചി കിത്സും 
ക് 

൮. ജല സ്റാവാല്പുരാസവ്യാഥി കിത്സാവാര് ഗഭദവല്| 
പര്തുഭിദ്) തേസാന്രക്വാഥ' കഷിരില രാശൃതഃ॥ 



്ി 

൨.൬൯ ആരൊഗ്യകല്ദൂഭമ ബാലചികിത്സായാം 

വനീരരലിക്കസതിബെറമുമ്പെ ലെണ്ടുന്ന ലെപനാദികഠാഗി 
കരെപ്പുന്ന പറഞ്ഞതുപൊലെ ലെയ്ക്ക പൊട്ടി ര രലിച്ചാല് 
നാല്ലാമരത്തിന്തൊല ത്രിഫല ജപകൊണ്ടെ കഷായം വപ്പ 
ക൪ ഞ്ചിരകം തെൻ ഇല മെപ്പൊടിചെത്ത സെഖിപ്പിക്ക ത. 
ധിര്യിക്കരവ്വന് ശമിക്കും 

(ദാധ്ഷ്റിമധുകാദേ കഷായ) 

ലന. ദാ്യിമധുകള നിം ബസി ംബത്വ്രരിഫലാംബുദൈ 
പാടരൊലബ്ദഠഥത് കുഷ്യുവി! ശാലാധേന്വയാഷകൈഃ॥ 

2൮൪--. ആരശ്വധമധുൂകാക്കലല്ലി ഭിശ്ചശൃതംജലം] 
മാക്ഷി കെണമധുസ്സഫ്യാശ പു ണനചഫിത്ലചര॥ 

_ മരമഞ്ഞത്തൊലി ഛഎരട്ടിംധുരം പുത്തരി ച്ചുണ്ടചെരുമ്മല് 
തൊലി ലെപ്പിന്ംതാലി ത്രിഫല മുത്തെഞങക്കിഴത്ങ പട്ടൊലം 
ചെവവഴൃതിഥാധെര കൊട്ടം കാട്ടവെ്കരിചെര കൊടുത്തു & 
വെര കൊന്നവെരുമ്മല് തൊലി ജരുപ്പക്കാതല ധെട്ന്ാട 
ത്തൊചി ഇപകൊണന്ട കഷായാലച്ചു തെനും പാവും മെപ്പ്ൊ 
ടിചെര്ത സെപിപ്പ്പിക്ക ഠരോാശഷായം തൈര്യിക്രെല്പുന്ന ഏ 

ററവും ശമനകരമാകുന്നു_ 

(താലപത്രാദി തെലം) 

൮൮൫ -- താലപത്രനി ശാദുവ്വാഗുുചികഷളിരസ്ി 

മാസി മധുകമഞ്ങിഷ്ഠ സിദ്ധഃകെഫലൊത്ഭല ഃ॥ 
൧൮൬൩. സ്റ്റെഫസ്മിലൊ ത്മവഖൊചസ്യശ സ്യതെ ഭ്യംഗകമ്മണ ! 

അസനാമ ലകാദിവ്യം മൊദകസ്പ പുരൊദിത് നം 

കരിമ്പന മ്പ പച്ൃമഞ്ഞഠാ കവക ചിററമ്ൃത തെങ്ങിന് 
പുകല ഇചററിന്നിരില് മാഞ്ചി എരട്ടിമധുരം മഞ്ചെട്ടിപ്പ്പൊ 
ളി ജവ അരച്ചുകലഷഖെ വെളിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ടയാ ചെത്ത 

കാച്ചിയരിച്ചു തെപ്പിക്ം തയി ര്യിക്കരദ്പിന് ശമിക്കു- ചി കിട 

മരെവ്റ്യന്ന പറഞ്ഞ അസനാമലകാദിയും പററ൨ന്നതാകുന്നുഃ 

(ബലാമലകാദിതെലഥു 

൧൮൭. ബലാമലകയൊ$ ൭൨൦ ഥെ രാജക്ഷ വകളംഗജഃ। 

ദുഡ്യാമെലകകെതക്വെരസ നാജുട്ടനയൊരപ | 
൮൮. കാരലല്പികഫല്്യൊശ്ചസ്വരസൌനസമന്വിതെ! 

കുഷ്ടയഷ്ട്പ്യം ഫഥാമഞ്ജിഷ്ഠാരൊചഗനാചൊരക൦കഴമെ! 

൧൮൯. ശൈലെയന കൂ. ക്ദാരുധാന്പയധികഗേകൈ! ച 



ര്”. .” ലി 
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് ഭവാ ശാഖ്യോയ ൨.൭ 

തയ്ജൂ തകതക്കെലത്രി ഫിമാംബുകണാദവമതെയ?॥ 
തിലൊ ൧൯൧ കല്പി തൈസ്സ്രാധിതസ്റ്റെഫ കെരജൊലാതിലൊരഭ 

പ പാനാഭ്യഞ്ജ നയൊരസ്യയൊജിതഃ പരമെയഷധ 

കവന്തൊട്ട് വെര നെല്ലിക്ക ഇവ കഷായംവ.ഷുൂ അത്തിൽ കു | 

രിന്തുമ്പ കഞ്ഞുറന്റി കവര ന്ി ലക്കൈതയുടെകൂമ്പ ദിവ ദേത്ത 

കിര നീര്മരുതിഷതമളിര മുന്ദെന് ചന്തു തെങ്ങിന്ചൃക്കല ജഇച 

ററിന്നിര്ലെത്ത കെട്ടും എഎരട്ടിമധൂരം മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി ഗൊ 

രൊചനം ക്ച്ചുരിക്കിഴങ്ങകാകുമം കന്മതാ രാമച്ചം ചെളത്ത 

എരു29൯ചെതരമ്മാര്തൊലി ദെപച്താരം കൊത്ത്മ്വാലയരി 

ചപിഴാലരി ഏലത്തരി എലചംഗത്തൊലി പച്ചില നാമപ്പുവ്വ ൭ 
ക്കൊലമ്ടൂട്ടില് ഥാ രക്മവന്ദുനാ പിതചടനം  ഇരുകവു 

ലി തിച്പലി അത്തിത്തി്പുച! ജല അരച്ചുകല ദി ഖെളിച്ചെ 
ണുയൊ എ നുയൊചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സെചിപ്പ്പികയുെം തെ 

പ്പ ക്കയുംചെമ്ക്ക- മേ തൈപ്പം തയിര് ശിക്കരപ്പന്ന ഹല്പുതാകുന്നും 

൧൯൧. സ്റ്റനോയക്ഷിരി പല്ലാബ്ലസൈരെയകബലാശൃതം 
പാരന്തദല ദു ദ്ധദദു വശ പ യാ 

നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി മത്തെത്ങക്കിഴങ്ങ കരിഠംകുറിത്തി 

വെര കുവന്തൊട്ടിവെര ഇപയിട്ട വെടമംവചു അതുകൊണ്ട കു 
കപ്പി കരക- തെച്ചിയില വാല്ലാമരത്തിന് തൊലി കുച്ചരിക്കി 
ഇഞ്ങഇവയിട്ടചെള്ളംവഷു തഅതുകൊന്ടും കുളിപ്പിക്കാം. ഇച്ച 

ധൊയ്ക്രാല് തയിര് ജിക്രപ്പൂന്ശ 2 | ക്യ. 

കത് മരെദ്പ്യിന്െറ ലക്ഷണം 

൧൯൨... കഠി നൊശ്ശശെവലി സ്്ലൊടൈ കഠിനെരശ്ൂസന്നി 
മു. ₹ പി 4 ക & ഴെ യവ്രരുധവരമൃദ്ധാത്തി ച്ച ദ്യരൊചകസംയുത! 

൧൯൩. - മനദപാമൊമഫാകണ്ഡുപിക്കും! ലൊദ മചസാസ്രൂതി 
പിഷ്ടമദ്യസമൊഗന്ധെ നാശ്മകൊടഭശമുന്നതഃ॥ 

കല്ലുപൊട്ല കഠിനമായി കപ്പപ്പൊലെ കഠിനമായ പുക 
ങ്ങളൊടുകൂടിയതായി കഠിനമായ പനി തലകചദന ഛി 
അരിലി ഇചയൊട്ടം ൃടിയതയോി പതുക്കെ പതുക്ക ഉണ്ടാകു 
ന്ന പഴ്ുപ്പൊട്ടം കഠിനമായും ചൊരിച്ചലൊട്ടം ചൊറിഞ്ഞ തൊ 
ല। പൊയാല് അപിടെനിന്ന വളരെ പഴ്ചപ്പെംട്ടഷ്ടടിയലെ മൂള 
ത്തിസെറ ഖാധ്യഭയാടും. അരിപ്പ്ി ട്ടു മാ ന്നണ്ടാക്കുന്ന മദൃത്തി 
ന്െറ ഗന്ധംപൊടലെയു ക ഗസ്ധത്തൊടും കൂടി ഏററധുമേയന്ന 
ചാണമ്ലെടടന്ന നിര കല്ലരപ്പരനന്നറി ക. 

൨.൮) ൫ 



ക. ത എ 
& റ് ക 

ക പതം 

ൽ. ൧൮) ആ രൊഗ്യക രമൂമ ബാലചകിത്സുയേ 

ക ല് ൧൭൪൮൭൫൯൨ ലികിത്സാ 

(അരച്ചുതെച്പാന്) 
ല് ൪... കകുടാന്ധകപാലാനിഗൃഹധുമംസുരഫവയം| ര 

താഫപാമപിതെണപിഷ്ട വാലെ പൊത്രശസ്യതെ! ) 
കൊഴിമുട്ടയുടെകാട ഉ മുടി ദെചതാരം ശ തക) ഇച 

മൊരി അരച്ചുതെക്ഷ ൧. കല്ലരവ്വന് ശമിക്ഷം: 

(സപ്പ പ്റ്്ാദി കഷായം) 
൧൯൫.- സപ്ലവട്ന്വരാപ്പാഠാക്ൃതമാലത്വഗംബുടൈഃ। 

ശാരിബാമധുകഷൊശിരഖികകേതസുരാഫവയൈഃ॥ 
൧൯൬൯. ദ്്ലാവിശാലാസൈരെയപടടാല പി ൨) മന്ദ മൈ?! 

ത്രയേമാണാഠി ശാദവഷ്വമവ്യാള ക്കെപിതനൈഃ। 

പാരന്തിപു പ്കാഷ്ടഷ്ടമുലലച സക ചന്ദനൈഃ॥ 
൧൯൬. നിപത്വ.ക്ഛിം ശപാസാ കേടടകാഭി ശ്ചസാധിത്। 

കഷായൊമാ കദികൌച്ചെത് പാതപ്യൊത്രതുദാരജുണെ! 
പാലത്തൊലി ത്രിഫല പാഭഖ്ഴങ്ങ കൊന്നചെരമ്മല് തെ 

ല! മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ നന്നാറിക്കിഴങ്ങ എരട്ടിമധുരം രാമച്ചും 
വെയ്യം പതവെരുമ്മള് തൊലി ദെചതാരം ഏലത്തരി കാട്ടവെ 
ളര1വെര കരിംകുറിഞ്ഞ്ചെര പടൊലം ലെപ്പിന് തൊലി 
ബ്രുരമി പരട്ടമത്തെടാ മരമുഞ്ഞത്തൊലി പെരുംകരന്പചെര 
ചെളൃത്ത :ദ്രരുകഖിന് വെരുമ്മന്തൊലി കല്ലാലിഷതൊലി തെ 
ച്ചിപ്പുവയ കുമിഴ വ ചെര കുടകപ്പാലയരി മന്ദം കടമ്പിന് 
യൊലി ഇരുമുശിന്ക്യെതല കട്ടകരൊഹഥണി ഇപകൊണ്ട ക 
ഷായം വച്ചു തെന് മൊപ്പ്ാടിചെഞഞ സെധിപ്പ്ിക്ക കൊടുതാ 
യ കല്ലൃര്വന് ശമ ൭൪൦൦ 

(ഷോര തൈലം) 9 

൧൯൮. രാജരാഭാഞതോഗൊരംഭാംദെഖ രം ഭാഥ്ചൊഫിതാം] 

ശ്യാമമേജ്യയമരംഭാം വദ.ദ്ധവാമുദ്മയ ഭജ! 

൯൭ അന്ത ചൃമമരി ഷ്ടസ്ൃകാളെ ്യസുല് ഷ്ഥാരമറ്ത ക്ഷ” . 

ര ടങപാടശകുഥാ( പ്രസ൩ാദയെല്॥ 

൨9൭. വ്രസന്നംതംപരിസ്രരാപ്യതത്ത ഖിപ്തൊചചെ 

തികെതലമേയശ്ിലാഫെ ന മെരിതാലകടുത്ൂയൈഃ॥ 

൭.൧... ൧ സിസലൊഥതാലിസപത്രയഷ്ട്യാഫവസ ചൈ] 

 യക്തമാലമധൂകൊരുധൃഗ ബിജകജാതിഭിഃ॥ 
൨0൨... ഖാിമംഗകടം ചെലാത്വഗ്വരാഉശ ശിരാജി ദി! ്വൊ നി 

അം 

€ 

നത്ത്ത്ഞ്തു 



[നി ന 

ദ്വാദശാദ്ധ്യായ$ ൨൧൯ 

തി, ത്സ മംഗെഗാനഖഫിംഗ് ഉ വാലുമകൈ$3 

൨ഠ--- ജെനി. ിഷമെഫാരി ചി ഭീതകജയാസ്ഥ ടി! 

ഫലി നീ രക്ഷുപത്രെശ്വസുദിയെതല് മയൊജയെല്! 

൨ 9... ത] ൨ കി ന്സ്്റുയുക്തെമ്ാകെ്രു 0) 

തെന ശൊഫൊദലെല്ക്ഷിണൊഭിന്നാസ്ധ, റ്റ്്െടടകാ 

സ്ഥിരാ്ി 

൭0൫. കഷാരത്ലമൂദം ശ്ര ഷ്മ ഏകസ്മടാത്ുയ! 

ര്ര്ഭിരെഖദി ൈന്നൂനമിത്ഫെളസ്യ, ഭാഷിതം 

നെ റാപാഴ പടര്പാഴ കദക്കിവാഴ ചെകകിലഗേ കഴി 
കാളിചാഴ പുവന്ചാഗ ളവ ചൊത്തിനു൨൧െ ൭ണക്ക മന്്ാര്ൂ 

ത്തിലിടട പാത്രത്തിന്െറ വായ' അടയു പ വിം നല്പ 

ലം ഇ, റഖ അടപവ്പശൂവച്ചു ചെയ! നെറ വവ വി കേകൊണ്ട തത] 

മരത്തിച്ച പാത്രത്മന്െറ അകത്തു മരുന്ന ഭസ്മുമായാ൯ ൫൭ 

ത്ത ആറിയാല് അതിപുള ഭസ്മും കരട്ടകൂടാതെഷ്ടടടത്ത നാല്ലാ 
മരത്തിന് തൊല കഷായവേച്ച് അതില് കലക്കി ഉ.പ്പുവല്ല; കൊ 
ണ്ടെ ൭ മളിയിചുതെക്കിഞ്ഞാല് ആ കഷായം വെറെ ഒരുപാത്രേ 
ത്ത ൭ ല൭ ഉയറവിഭയട്ടത്ത അതില് ത കട ല് ൩ന2൧൭ 

ചൊന്നടിതാരം ത്രികടട കാരിയം ഉരുക്കു താച്സപത്രം 

ട്ട മധുരം കുട്ടകം ഉങ്ങാന്കുരു ഇരുധ്വുക്കരു അവനെക്കിന് കുര 
ജാതി .. പിഗാലരി” കുടക പുപേയര। ഏലത്തരി എപവഗേ 

ത്തൊലി കരയായുവു കാര് മില  ലവപ്പന്നയരി 6) 

ണ്ടപെൌ വയയന്വഗനാഥണം ചായി _്ലലാഖവാധുഷാ പ! 1 
പു കു റ് 

ക്കക്മജആവഖിരത്തനുകുഷദ താന്നികകെരു കട്ടക്കക്മരു ഞോ 
പു ചു കൊട്ടം പഥ ല ഇവ്വ അരച്ചു: മലാഖി ണ്ണ ചത്ത കാ 

ഥു ]യരിച്ൃ ൯ കാ... രേറഠിടത്തെലം മ നആൂവപപാറഞ്ഞ ൧൨1൧൭ ത്സുച്ഛറാ 

കൊണ്ട ശമിദൊതെ .റച്പനിരക്കുന്ന കര്യന്ന ശുഭമായമൃഹ്ലു 
അത്തികന് ൨൭യൊഗ ക്ക- ഇത നിരുഹെടത്ത തെച്ചുല് മുന്നു 
ദിഖസംകൊണ്ട നിര ഒഗഴകയും പുകഷങ്ങാപചൊട്ടി ശദധിചരി 
കയം വൊയ്യും എന്ന ഫെവാപായ്യൂനര് ക 
ശദ്ധിചന്നാല്പിം ന്ന ര:൭ഒ൭;൭ൂലം ഒരെക്മകയു൭൨ 6... ഒതച്ചൂര 

൪% വംധികമായി ലക്ഷം. 
(൫സാമലല്ക്കാദി തെത്ലം) 

൨.൬... ദാം കഷ് . ശത്ളുല്ലെ 

ജാതികിംശ്രൂ ടമായൂടിസു റ് 
വാം;-- സവരസംയൊജയിത്വാത്ര കല്ലിതെസ്സ്റാധുസാധി 

തമില ലംഗഘധമഞ്ജിഷ്ടു: കുര യി ശാദ് 



[് 

൭.൨൪ ആരൊഗ്യകല്ലറുമെ ബാലചികിത്സായാം 

൨൮൮. ഫലി നി നതദെവാഠവമാംസ്। സൂരമള മാനശൈഃ। 

ശ്ര്ലെ പൂമ നഖസ്റ്ര,ക്കാലചംഗച്ചദിമെരരചി॥ 
ി പ് 

൭ഠ0൯.. നാളി ഒകെരൊത്ഭചസ്സെ ഫസ്മ്ലജൊലാഥോ ത്ലചരം! 
പാനെചാല്യഞ്ജുനെലാപിസ്ത്റാനാംഭസ്മകിരാടപല്॥ 

തൊരായത്തിന് തൊലി ത്രിഫല പാ്വൊററരിത്തൊലി ൨൫ 

രടിമധുരം പലകഷായടവെച്ചു അതില് പി ല്ൃകത്തില കരുമരു 
ക്കില ൭൧.൨൭ടലാടി പുല്ലാഗിത്തകിര പപ്പടം ഇുവ ജഇടി 
പിഴിഞ്ഞ കടുത്ത ഗീര് ചെത്ത ലാലി മുത്തങ്ങക്കി ങ്ങ മ _ 
്ചേട്ടിപ്പ്യൊടി കുന്തുരുക്കം വരട്ടമഞ്ഞാ റം മരമഞ്ഞത്തൊലി ഞാഴ 
ത്ലൃയവ്യ തകരം ദ്ദെപതാരം മാഞ്ചി ചരമം ചന്ദനം തിരുവട്ട 
പശ നാഗുണം ചൊ ഠയകമ്പയപ്പ ധലവംഗത്തൊലി കരിങ്ങാ 
ലിഠൊാതല ഇവ അരച്ചഷലക്ക] വളി ചെണ്ണുയൊ യൊ 
ചെത്ത കാച്ചി അരിച്ചു സെധിവ്റ്ിക്ര.യും ചതപ്പ്ിക്കംയും ചെ 
ല- പാടക്ടരച്പന്ന പറഞ്ഞപ്രകാരം വെ വേമുട്ഭാക്ക! അതാകാ 
ണന കുളു പ്പി കടെ ഇ വച്െചെയ്യാരര് കക്ടര്ൂന് ശമം ി 

൨.൧. യധദ്।നാംല്സദ്ട്വാണോം ഒ പ്ര -ക്കാസ്മിന്നെകലിംശ 
രെ 9 ഷ്ൂ്ാമഥാവ ശിഷ്ടാഥാംചികിത്സാല ഷ്യതെചി ചവ 

യഖധിസഡ്യും മുതലായ ഇരിപത്തൊന്ന ചിസപ്പ്യങ്ങളുടെ 
വികി ബ്ധൂ രംഷദ്ധ്യായത്ത ല് സംഗ്രഷാി.ം ടിക ശി) ഷ്ടൂത്മത്ാ 
യ ആ പിഗ്വ്പുങ്ചളുടെ ചികിത്സാ തനന്തരാദ്ധ്യായത്തിംക 
൫൪ പറമാപ്പെടുകയും ഷെ റു 

ഇ തി ചാധാസൊച ഗാമകരാ മാനനദനാഥചണ്ഡിത പാ 
ശഴലന്ദ്രകൃതാ ലാരൊഗ്യകല്ലദുമെ ബാലച'കിണ്സഡായാം ദ3ാ 
ഒശസുബഭകകാ നാമക്പാടശാദ്ധയയേഃ 

ത കം. ത് നാ ല് 

ആ രൊഗധ്യകല്പദ്ദമെ ബാലചികിത്ധായാം 
ത്ര വി ര പ്വാരംഭഃ 

ഗ് 

ന്ടെ ന് ടത 

൪ 
ത്വക്കരവ്റ്ു ന്െറ ചികിത്സ 

(അരച്ചുതെ്പാ൯) 
ലി 

ഗം നാളി ഷെരസ, 8 ശ്ധെനപി സ്റ പോരന്തികാത ഷി] 
റ്രപലെച്പൊഥി വിസ ക) തരാധി  ശഷേണപ്പ ശസ്ധ്യത്ു 



്ം തൃരയൊദശാദധ്യോയ? ൨.൨൦ 

തെഞണ്ാപ്പാലില് തെച്ചി ചെരി ചെ തൊലി അരച്ചു തെക്കു 
ക. തിക്രെപ്പന്ന ഇത ക്രേഡവും ധഠാല്പതാകുന്നു. 

(ചന്ദനാദി! കഷായം) 
൪ നി ൨. ചനനാദ് രജിചന്തിലൃഷ സ്യഷ്ടി ടി 

പടൊലശാരിബാജ്യാഞ്ചസി ദധാഭകവാഥേസ്സിതാന്വിത 
ചന്ദനം ശതാഖരിക്കഗങ്ങ അടപതിയന് 

കിഴങ്ങ ആടലൊടത്തിന്ധഖെര കൊടുത്തുവൃധഖെര കരട്ടിമധു 
രഠ പ്വഭൊല്വം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഇപവവകെണ്ട ഷഷായഠ ഒവെ 

ച്ച പഞ്ചസാര മെഖഡ്പ്യാടിചെത്ത സെധില്റ്ിക്ക-- തൃക്കരമ്പൂന് 
ശമക്മാ, 

ക) ഷായം (സൂപ്യപപറ്റ്റ്യാദി ക [ 

൩. സൂപ്പ ണി ബഖലാദവന്ദവൃഷവൃശ്ചിചതൊ യ൭9&ഃ! 

 വൃശ്ചികാകിചി സപ്പ ഘ്ിിമധുകൈശ്ചസുസാധിതഃ 
കാട്ട ് സിന്പെര കറട്ടപയ ററിന്കവര കുമത്തൊട്ടിരവ 

ര ഉഴരകത്തിന്വലെര ആട-ലാടത്തിന് പെര തമിഴാമചെ 
ര മുഅ.ങ്ങക്കിങ്ങ തെക്ടെവ൪ കരറ്്യമ്പേട്ട എീരട്ടിമധുരം 
ഇഈവയകാണ്ടെ കഷായം വെ പപത്ചസ്ധൂര ഒമപ്ഡ്യൊടിച്വെത്ത 

സെവി ക്ക. തിക്കരപ്പുന് ശമിക്ഷംം 
(൦. അന്ന 9 :“ബുടഷ്ഠലൊ കുക ശസ്യതെത്രപരന്തവിഫു 
സ്ത്ാഹാംമഭാദാരു പാരന്തി ക സിദ്ധംപ്രകലുയെല്?) 

ഒ൨ാളകരെപ്പന്ന പറഞ്ഞ തൈലം ത ക്കരമ്മുന്നും റാപ്പതാകു 
_ നര. കളിപ്പിപ്പു2ന്ചെ 9൦ ൭3ഖതാരധും തെച്ചി! യിലയുിട്ട വെ 
ദശാ ച്െണംം 

(അഭിരുമധു ഒടി തലു 
൫- അഭി രുമധു കാം ഭൊദബലാടെചാ ചവ മാവ! 

അമൃതാ ശരേിബാ ഭ്യാഞ്ചകവഥി യെ ഭേസികല്ലി ചത 
വു ത്രിഫലാലവൈരിമുലത്വകു സലി ലൊശി ചന്നൈ 

കു മല നിശായുശ്മക ഫര്ള് | പുഷ്ുചൊരകകൈ 
6. ക്ഷ ിരിദ്ൂച ന് ഹിചശാക്ത രെ ഖഡാഡ് മൈദ] 

കത്കാമയശൈലെലവ്വിയാമാസ്ഥില്് പംഗമെകഃ) 
൮ -- മഞ്ജിഷ്ഠാ സൂപ്പ _ലാഫലനിഭിശ്ചസാധിത്തി 
$ നാഭ കെ രാത്ഭവ൦ സ്റ്റ ഫപാനെച്ചാഭ്യഞ്മു പിചു 

ച ൯. പ്വയൃക്തൊനാശയെെഗംഗംരമതദായുണം। 

പി ശ് ദ്രമെ: ച്ശ] ലാമജജുാംസസ്പി ഞാംധാനുശി ചക ഹല് 
ശതാലരക്ക.ഗങ്ങ കരട്ടിമധുരം മുയത്തെങ്ങകടിഗാന്മ കു 

പ 



൨൨൨. ആ രൊഗ്യകലറ്റടമ ബാലചികിത്സായാ 

ഉന്തൊട്ടിലെര 6ദെ൨താരം ൧൨ന്ദനം ൨ ററമൃത നന്നാറിക്കിഴത്ങ 

ഇപ ക്ഷായംവ.പു ത്രിഫല ക്കനായകതമിന്വെരുമല് തൊ 
ലി മ്രുമെ ലി രാമധ്പും ൧ ൯൩൦൧ കന്തല് മഞ്ഞഠാ മമ 
ഞ്ഞത്തൊലി തെങ്ങി ൯ചുക്മലയരി ക ചുരിക്കി ങ്ങ നാല്പാമര 

ത്തിന്തൊലി ധെദ്ുടതെ ലി ക.ടമ്പി൯തൊലി തെക്കില് 
തൊലി നാഗ്രണംതാലമ: തളത്തിന്കാഡയുടെ ഓട തെററമ്പ 
രല കൊട്ടം കന്മതം തര് പചവരവ) ഏലപം 
ഗത്തോലവ മഞ്ചട്ടിപ്പ്യൊടി! കാട്ടേഴന്നിന്ലെര കാട്ടുപയററ ന് 
൭൨.൪ ഹ്ലു, പത്തരി ഞാഴഷധുപ്പു ജുഖ അരച്ചുകലക്ക ഖെള്ില്ലെ 
പ: കായി യ ഷ്യ സവ പ്പ്ി്ംയെം തെപ്പ്ി ക്ക ഡൂ ഥെ 

ഡു ഭുരധായിഅതിം പ്ദഹയൊട്ടചടിയത് ക്കരപ്ന് വെഗെ 

യധശമ കാ. കന്മതംം ഞ്ചേസാര മെത്ത സെഖ! പ്പിക്കയുമ ഠം 

മഗക്കരെപ്പടന്റ ചികിത്സ ' 

(അരച്ചുതെപ്പറന൯ു 

0. തക്രൌണ പി ഷ്യധാദെപാവാവം ശതാഥ്വാമഥവാജ 9 
ന ലിംകൊടനഥിധിസച്ച നതൂസലി ശവഖോശ ലാജതു॥ 

െവതാരമൊ ശതകവ്പുകയാ കടുക്കയൊ ചുക്ക കന്മതംജവ് 

യൊ മൊരി അരച്ചുതെം ശം. മുഗ്ക്കവ്്യ൯ ശമിക്കും ₹ 

(്രെഷ്ടാ ദി ംഷായ. 

൧- ൭ ശ്രഷ്ടാവ ടൊലദെലാഫാവമുസ്പാരി യാ ഭയഗ്നില്ി ി 
രൂ ക ഥഗരട്രനി ബകടടചാഭിശ്ചസായിതഃ। 4 

൧൨... കഷായ ശേ രേഖ 1കൂട്ല്്റൂസ ഫിതെത്ര'ധാശസ തെ! 
ടക് ശികികുമ് മറ യും ന മധ റ. ായുതൊചച വാ॥ 

ത്രിഫല പട്ടാപ്പം ട്ഠാഠറ:ത്റ്രാ ന ഞി വെപ്പ്ധിന് 

തൊലി] രേച്ചും കൊടഥെലക്കഗങ്ങ ?ന്ത്ിര. ങ്ങപ്പഴം ചുക്ക 

പുത്തരിച്ചുണ റവെരിം ന൯തൊല। കുട്ടകരൊകാണി ഇവ ൭കാ 
ന്ദൌെകഷ്ഥായ. മ ചു ഛം രുര്ത്വ [രഷമാ മാശിക്കയൊ പായൊ മെ 

പ്ല ടി) ടുത്ത സെലിപ്പുിക്ക. മ, 6 ക൭ ൭൭ 2), ഗു ശമിശ്ഷംം 

(ത്അതാക: ച രഗോടി കഷായ) 

൩. അക്ടരാഗകണാദവട;ജിരകത്രയയഷ്ടിടി റി: 
വ)&ഗേധാ  ൬,കൈലെന്ദുരെഖ്വാ കട ഭാസ്വെ$! 

൪. ഒഡ്യുലൈ കജ ലി കംകതചമെഖരിഭി 

പട്ടു 

പ്ലം 

എ; ുറ്പണ്ലിുസാപാിം ഷ്പ; 

ന ച! 

കും ന ക 

ചം 

1] 

ക് റ് പ. ഥ് 

4൦൮ യയ ഹ. 
ന വു ളാം 

ന് 

പ ചു്. 

പി 



തയെ ദേശാദ്ധ്യായ ൨൨.൧൦. 

ദാരു) ദേനിറ്റുന്ധിമൃല നിബേത്വഗംബു ഭി 
൭ ഉശിരശിതമദ്യിഷ്യാബ്ു ഫതിംസ്പാടകാസ്ഥി ദി 

ഭംഗരാജചഭിമൃവുാലിശാലാഉ കവലൈ; 

൧൬൯. കൈഡഷ്യു രപപിര താങ്ങി ശാദധയവൃഷാഗ്നിഭ് | 
തൂയേമാനാപ്ടൊലാഗ്നിമ ന൧ഥതാലദമൈരചി 

൧൭) .. ത ഗി സംസ്സിദ്ധകഷായ കൈശിക യത്ര] 

പാത പ്്യാഓരാണത ന്നേ ശാന്തിമഭീപ്പു ദി 
അശ്ലാരിതെങ്ങ തിപ്പലി അത്തിത്തിപ്പലി ജീരക കരിഞ്ചി 

രകരം പെരിഞ്ചിരകം എരട്ടിമധുരം ലിഗാലരി കൊത്തനമ്പാലയ 
ര] ഏപചത്തരി കാര്കൊകിലരി കുടകപ്പാലയരി ചെവപ്പുനയ 

രി] മദൊപ്പിരകത്തിന്ചെര ചെ തൃത്തചെമ്വരത്തിവെര വയ്യം 
കേ്വെരുമാല് തൊലി ഏചകനായഷത്തില് വെരുമ്മന് തൊലി] 

പ ദെവതാരം മുത്തെങ്ങകഖിഴത്ങ കഷ ജ?നാച്ചൂിചപെര ിവപ്പിന്തൊൌൊ ലി ഇരുചെല] രാമച്ചം ചന്ദന മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി ചെവചഴ 
തിനെ ചെരി൯കരുപ്പ്രിച്പ കട്മുത്യൂിവെര ശതാചര! 

 ക്കിഴങ്ങ ചെരുംകരുമ്വപചെര കാട്ട രവ മമരിചെര വെയത്തഎത റ്്്* ക്൭,൯൭യെരുമ്മന് തൊലി കരുവെപ്പിന്തെൊലി അലദരിത്തൊപി വരട്ടമഞ്ഞാം മരമഞ്ഞതെൊലേ ആ. ടചൊടത്തി ൯൭ ചര മൊ ട്ടവചക്കുഗങ്ങ ബ്രഹ്മി പടൊലം മുഞ്ഞചെര കരിമ്പ 
സബ പാവ ഇവ്വ കൊണ്ട കവ്ധായാവ് മാശ। ൧൭ മെപ്റ്ൊടി ചെത്ത സെഖിച്പി ക. പ്രബചമായ മുഴറെപ്പര വെഗെന ശശ മി വാരം 

(അമൂതാഭയാദി തൈലം) 
9 ം ക്ല, ! ] ച് യ ക) 

൧൮ - അമ്ുമാദയയൊശ മഥസംസ്പാപ്യപ രിക്ചി തൈഃ 
സ്യു ന ഏുചായഴഷുാമഷാഡ്ഡാ.കു സു ൭ ൪3ഷ്ട ഫലി ഹിനകഖെഃ। 

്; 
൧൯... മാഠഡമുസ്മാഹതറു ഗെടല ധ്യാമചപത്രകൈ॥ 
ചൊ തനയ ചാഫ്യാഡ്രു ച ണ്ധാചുനന്റാവൈഃ॥ £ 

€.. $ രി റാ നം ൨൭. ജാതി ശവി വി ച ത്യ മ ുൃതൃ ക്തി നാഥ യാഥാ | 
കഠകുമാഗ ജതാല്[സ പ ലു ലു സജ്ജു കെവി 

കി 
൨൧. മ) നമു ലസംസി സ്സ ഫര് കരഫര്്ലാത്ഭമപ്പൂു 

തിലജൊചാഹിതൊട, ഗസ്റ്റ് നാംഭസ്ര്ഫലാശതം॥ | ൬] വും ചിററൃത കടുക്ക ജവകൊട്ടെ മഷായഖച്ച അരിച്ചു ഏപ്ച 
ക 

ത്ത ച്ചതറാപം കഷ്യൂരി ദടിഗ്ങ രിശഥാട്ടാ കുന്തുമുക്കം ഞൊഴല് പുവ്വയ നാഗുണം മഷേഖ്ഖി മുരത്തങ്ങശബ്ഴക്ക് തകരം ചൊയക 



൭.൨൪. ആടരാഗ്യകല്ലലുമെ ബാലചീകിത്സായാം 

പറ്റ ഇരുവെലി നായ്മകപ്പുല്പ പച്ചില എലഖവംഗത്തൊപി . 
തൃണിയാങ്കം ദെവതാരം പുലി ചൂമടിയന്വെര ചണ്ണക്കിഴങ്ങ 
തമിമാമചെര ജാതിക്ക തിരുയട്ടപ്പശ നരമ്പശ മുത്തുശിപ്പി 
പുന്നപ്പുവ്വ നാകപ്പുവ്വ കുംകുക അകില താലിസപത്രം ഗുപ്പ 
ല്ൃ ചെഞ്ചമ്ലം പാവ ഗുപ അരവയുകലഖ! വെളിച്ചെണ്ണയെ 

$ ളി റ ന) യെകെ.ത്ത കാച്ച്ിയരി ച്ച തെപ്പ്പി ത്രിഫലയിട്ട വെ 
ടേ ധേച്ച അതുകൊണ്ട കള്ളിപ്പിക്ക-- ഇല ചെയ്യാല് മുഗക്കരപ്യന് 
ശമ, 

ചെക്രന്െറ ച്കിത്സാ 

(അ രച്ചതെപ്പാ൯) 

൨... അദുതാരജസാസാദ്ധം' ഷയമേല ക ജംരജഃ॥ 
നാമ! കെരസ്യടദ്ടശ്ധെനലിംചപെല്കദമ ശാന്തയെ 
മിററമൂതിനെറ ഉയറലും നെല്ലിക്ക വവത്തുചൊടി ച] പൊ. 

ടി്യം സമമായി ചെ്ത തെര്ദാധ്പാലില് അരപ്പുതെ കുക. 
ചെക്കു രപ്പൂന് ശമിക്കും - 

(നി ശാഖല്ക്കാദി കഷായ) 

൨൨൯൨൦ ൧ ശാ വഖ്രവഷാഭിരുന് ശാഭ്ൂനിബേതൊയ ദൈ 

പിശാലാാലകൊചെ തൈഃക്വാഥശ്ചമധുമാ൯ഫ്ത[ 
മരമത്ഞ ത്തൊല്) ആടലൊടത്തി൯ന്വെര ശതാഖരിക്കിഴ 

ങ്ങ വരട്ടമഞ്ഞഠാ പുത്തരച്യണ്ടവെരുമ്മമതൊലി കാടലെ 
2  ം 

രി.വെര യൊല്ലിക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായധലേച്ചു തെൻ മെ 
ി ് ൽ ശമിക്കു പ്പൊടി ചെത്ത സെധിപ്പിക്ക.. ചെക്കരപ്പ൯ ശമിക്കും 

(മധൂകചുഷ്ഠാദി കഷായ) 

൨.൪... മധുകപുഷ്ുമഞ്യിഷ്ടാമധുകാരിഷ്ടപപ്പു ടയ 

കദംബവി രമ പല്ലദൂവുമ ലക ചന്ദയൈല് 

൨.9. ദാവ്യികണാട 2കെലെ യമൂലമുസമായുധക്ച്യ ദൈ 

ദ്ദൊണ ചു വൃഷൊ ശിരപാഠാധാന്പയ വാഷകൈ॥ ഴ് 
൨൯൩. കൈശിഷ് ശാരി ബാദ്വദ പടൊലകടചുംബുഭിം॥ 

വരണാജ്ട നദ്രനിംബകഷഥഠ പുഷ്ുജൊംഗകൈഃ॥ 
൨൭.. പാരന്തികുസുമകേക്ധിശാലാഭിശ്ചസാധിതഃ। 

കഷായൊദായണെതസ്തി ല്പാതപ്വ്യെമോക്ഷ'കാനവിത॥ 
ജരിപ്പ്പ്പവ്വ മഞ്ചട്ടി ദ്ലൊടി എരട്ടിമധുരം ഖെപ്പ്റിന് തൊലി 

പറ്റ്വുടം കടപിന്തൊലി കുഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തില്ലെരിന്മെല് 
നി 



പ്: ലാ, ര ഥം, സ് ചം ള് [॥ 
& ടം 1; ൪... 

ത യൊര്്ശ ക്ച്ലോയ$ ൨൨൭ 

തൊഖി ക്റ൨.൭ നെപ്പിക്ക ശ്ന്ദനം മരമഞ്ഞത്തൊലി തിപ്പ ടു ലി അത്തിത്തിപ്പചി മുദാപ്പിരകത്ത് ന്ലെം മുത്തെ കിഴ 
ങ്ങ പാലത്തൊലി തുവച്ചുവവ ആ ട്ചൊദകൃത്ത। ചെര രാമച്ചം 
പാടക്കിഴങ്ങ കൊത്തപറലയരി കൊട്ടതുവ]1ചെര മാശിക്ക നന്നാരിക്ക് ങ്ങ പാവുദളിക്ക്ഴത്മ പടൊലം കട ദപ്വറലയരി 

 ഇരുപെചി നിര്മാതകൃത്തിന്മതൊചി നിര്7രുതന് തൊലി 
പുത്തരിച്ചുണ്ട വരു മല് തൊലി! തെങ്ങിന്പൂചേയരി] ആ 

കരില തഴെച്ചിപ്പവു ലെ ളൃത്ത:്റ് അക്ക ന്ചെരിന്മെല്തൊലി. കൃ 
ട്ടവെ മു രിധെര ടാ വകൊണ്ടകഷായംചച്ച തെന്മെപ്പാടി 
ചെത്തസെലി പ്പി ൦ പ്രബലമാ യചെക്കരപ്പന് ശമിക്മംം 

(്വലത്രയാദി കെതചം) 

൨൮. ബലാത്രയാമൃതാദാരുഖരിധാത്രിൃതെജചെ। 
ലൂവ്യാക പിംഗവരണലരകഷ്യാദലൊത്ഭെവം 

൨൯. പാരന്തികസുമൊത്ഥഞ്ചി നകയാജ്യസ്വരസംപുയ] കട്ല തസത്രകുഷ്ടൈലാഫലത്രയ നി ശാദധൈു 
൩൨.. മധുകൊശിതേക്കൊലസല ലാംബുദലവയൈദ। ശിം ശപസേരേശൈലെയഖദിരൈ:്ഖസുസാധിത 
൩൨. നാവികെരൊത്ഭലസ്റ്റെമാസ്മിലജൊലാതദാത്തിനു ജു പനോടഭ്യഞ്ങെ നാദവാത്ര്്ാധാടുഭൊചിരളാശൃതംു 

കുവന്തൊട്ട്'ചെര ഖെങ്കവന്തൊട്ടിചെര ഉരകത്തിന് ചര ചി ററതൂത ദെവതാരം ശതാധരിക്കിഴദ നെവ്പ 4൭ പം  ണ്ടകഷായവലൈച്ചഅതില് കവക കുടകല്പാചത്തകിര നിര്മാത കത്തില വെലിപ്പരുത്തിയില തെപ്പിപ്പവവ ൧ വററിന് ശിര ചത്ത കൊട്ടം ഏലത്തരി ത്രിഫല പരട്ടമഞ്ഞഠാ മ ത്തൊലി ഛഏര്ട്ടിമധുരം രാമധ്ൂം തക്കൊലപ്പുട്ടല് ഇരുവെലി മുത്തെങ്ങി ങ്ങ ചന്ദം ഇ അമി ന്൯കാതല കശ്മതർ കി ങ്ങാലിക്കാതച ജപഅരമ്യു കലക്കി എ സരയു ക യൊ ലെട്ക്ത കാമ്യിയരിച്ചു സെലിപ്പിക്കയും തെപ്പി വി ന തപ്പു! യ്യെം ചെ ഹ കഞമ' ക്കൊട്ട കത്തിലമാം $) ൨) ൭ )ര് ടട ലച * 32 ംവച്പു താതു കൊന്ടെ കുപ്പി പ്പി കൂ ക ജുപ്പഴധ്പയ്യാല്൭ ചക്കരപ്പൂന് ശമ് ക്രാം 

ഇടി ചാഠാക്കരവ്പുന്െറധലികിത്സാ 
൩൨൨. വൃക മമലമധ: 0 

തു ക ക്ഷൈമ്മലൈജജ്യാതമുശ നിര്ദേരതസു ചഴജജ] ഇരമ്മദമി ചാൊളിദിപൃതെയ വക്ര 

൨൯ 



ദത്തും ലയ ' 

൫൭.൩ ത രൊഗ്യകല്പദൂമക ബാടലചികിത്സായാം 
പ 

ധായച ത്തകഫങ്ങാംതുദ്യനായി മൊപിക്ഷനികി ത്തമായിക്ച 
ഭി യാ ു ഉണ്ടായ പട! വാഠാക്രെച്ചുന്ന ചികിത്സിക്കാതെ ഇരികയെഴത്ര 

ചെണ്ട. ഏന്തുകൊഷ്ടന്നാല് ആയത ഥൃടിത്തിയ്യു ജടാലഷാ 
കൊ; ജംലിക്ട നതൃപൊഖെ ഷാികിത്സകാഠകൊണ്ട ജ്വലിചം 
മെന്നല്ലാതെശമ'ക്കയുല്പ ഇതത്രെജ ചിടെ നിമി ഞമാകുന്നത 
ലാ ൮... ര &, ചു ൪ ി ഷ്യ ; ് ഗ കക € ജന) റ്റ യൃത്ത്യര് 1901 ൮] ചാര ഷ ധെഒ ഷ്യാജികെതശ്ചി 

ന 

മാല്൯) കശ്ചില്ഡ്ു ശാമ്ധ്യെ ജസവ്വയൊപി യാപ്വ്യൊഭവതിഖത്തതഃ[ 
വ്ര കാരാന്തരെനന സംഭധിച്ചുതായാല് നല്പ വനനംസിദ്ധങ്ങ 

കായ കമൌഷധങ്ങമെ യക്ഷിയെ റ ലു 1) റ്റുകുമ തീയ അസു ഥു ഡ്രചയാഗിച്ചാ 

ല് ഖമ.രെക്കാലംകൊണ്ട ഒന്ന ശമിച്ച എന്ന ഖരാം.. വകരെയ 
തഅ ചെയാല് അധികമായ ഉപദ്രചക്ശേടാതെ കഴിഞ്ഞുക്ട 
ത്തക്ക൭ ധി ധത്തിലാക ്യഠാഒച്ചസ്പാം 

ട്് 

(അര ല്തെ്ലാ൯) 

ഇ... അടയാകരക ാസ്ഥി ശാരിബാവരതനത്വച]ി 

തകൃരപിഷ്ടവാസ്പമാലിംചെദടശശൌപ യനൊത്തെകര! 
വാതാധികമായ ഇടി ചാഠാക്കെപ്പന്ന ൭൭ 2൭ അലര് നം: 

ഗന്നാറി റെ ൦ ക്ക നിര്മാതക്ത്തിന് തൊലി ജപ മൊരില് ആര 
കു ൪ ന 

൩.൭6. അമൃതാമലകാ൦േ ഭാദര ജഃ പാരന്തി കാതവ യാ! 
നാമളികെരസ്ധൂട്ട ശ്ധെനലിംചെല്പിഞാധികെതുതു! 

പിത്താധികമായ ഇടി വാഥാമരെപ്പുന്ന ചിറാമൂത നെല്ലിക്ക 
മത്തെങ്ങക്കിത്ട ഇപവഘി൭യന്റ റം തെല്്ചെരമ്മന് തൊ 
ലി ജവ തെങ്ങാവ്ധാലില് അരക്ൂ തക്കുക നം 

൩.൬ - കൈശികി] വിരകാവല്ലയകാരവിമെ ചദാരുഭി 

കിംശകസ്വരസെ പിക വൂ€ ൨ലെപാ ത)ഷ്ധ ഥാധി ൭൧൦ 

മാശി൭൭ കഞ്ഞി] ക്കൊട്ടത്തില് ലെയുമ്മ താലി കരിഞ്ചീര 

കം ദെഖതാര- ഇല കരുമുരുഖ്ലഗിരില് തരരച്യൂർത൧൪ ൭... ഇത്ര 

കഫാധികമായ ഇട് വാഠാകരെമ്ലുന്ന ചെയ്യട്ടെ മാകുന്നു 
൩൨൨... വാതചിത്താധികെതത്തു തു 'പാഠുതന്ത്രികാരജുഃ! 

ശതാഫവാസാറിതപപിഷ്ടപാമ സു യാലെകേജഷ്യുതെു 

വാതപിത്താധികമായ ജടിഖാാഠാറെപ്പന്ന നിലമ്പം ണു 

ചിററമുതിന്െറ ഉരൽ ശതകുപ്പ] ജവ ൈര് ധെട്ടടത്തിന് 

ബരഷ്ളൂതെകക* 

൨൩.൮... സ്ഥൌണെയെ നജയാസ്ഥിനിപിഷ്ഠടവാധാ൯ മുവാരി 

പ്പ് കച്ച് ഹവ് 

മുന്നം മ, 

നി 

[ല്ല ു എ റ ഷ് മ്്ര്യൂധം ന്] ഴി 7൩ന് 



ത്രയൊട ശാഭ്യോയ ൨.൨൭ 

ണാ. പ്രലെപ്ു്ശസ്യതെ തതൂസമീരനകഫാധ കെ 

ലാതകഫാധികമായ ഇടി വാഠാക്കരവ്വന്ന തൂണിയാം കം ി 

ഗധാപല് ഇഖ കാടിയില് അരല്ല ഒത്ക്മഥം 

൯൩ ൯. കടുകാമല കാക്ഷാസ്ഥ।ഖദ।ചെരമ്മധു പെഷി തൈ! 
൧ ഫപി മമാധികെതരരേപ്ലെച മനാളപ്പര 

കഫ പിത്താധികമായ ജടിച:ഠാക്കരപ്പന്ന കട്ടകരൊഫണി 
ഗെപ്പിക്ക താനാക്കക്ഷ കരിങ്മാച] തേല ഇപ തെനില് 
മാരച്ചുതെക്രകം 

(അഗ്നിമനഥാദി കഷായ) 
൪-0 അഗ്ന മനഥാഭയാചാഠാപടൊലകടുകാം ബു കെ] 

ദെവപദാരസമൈസ്സ്സു ദ്ധ കഥൈചോതാധികെംി തല് 
മുഞ്ഞപെര കുട്ട്ക്ക പാക്കിഴങ്ങ പഭൊലം ക്.ട്യകകരാഥഷഥഥ 

റ) മത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ മാവ സുമം ഒക്ക മടി യെടരത്താഉം 
ദെപതാരം ളുങ്ങിനെ ൨.൧) ത്ത ഗഷായ്റവക് ജിരകംമുതലായ 

പാതശമാനായഷധമ്കറാ മെപ്പെൊടിചെത്ത സെചിപ്പിക്ക ഖാ 
താധികമായ ഇുടിധാഥാക്കരപ്പി൯ ശമിക്കം. 

(മൂ ണാക്ലാടി കഷായ 

൭.൧൨. മുണാമമധൂകൊള് രവരി ഷിരിദുചവചൈഃ। 
ധ്രാര്ര ഗുളൂലിതുല്യാംശൈര്ക്ചാഥപി ത്താധി മകെഹി തള 

താമരധവളയം ഏ്രട്ടിമധുരം രാമല്യം ശതാധഭിക്കിഗ 
ങ്ങ ഗനാദ്ധാമരത്തിന്ംതൊലി ഇല സമം നെപ്പി ൭ ലിററമൂമ 
ജവ അതില് പകതിം:്ഗ ഇങ്ങിനെ കഷായം ലാമൂ പഞ്ചസാ 
ര മുയലായഖ മെപ്വയൊടോച ചത്ത സെധഖിചപ്പിക്ക- പിത്താധികളാ 
യ്മ, ഇടി ചാഥാശമരപ്പു൯ ശമികുഠം 

(അരു ടം രി കഷായഠ) 

൪.൨. അരുഷ്ടരവിശാലതചഥവി ശാലാധാവ്യതോയ €കടപ്യു 
ആരഗ്വധത്വകതുല്യ കശ ക്വാഥസുത്രകഫാധികെെ 

ചെരിദ്രരു പാലത്തൊലി ചാട്ടവെളര.ലെര ചൊത്തത 
വ്വാചയരി മുത്തങ്ങ ഗ്മ ഇവ സച്ം ഒക്ക :ടിയെദത്തൊ 
കം കൊന്നവെരുമല്തൊലി! ഉങ്ങിനറെക്ൂട്ട! കഷായം പ 
൭.൭൯മൃതലായല മെം പ്പുടിചെത്ത സെപ് ക്ക-. കഫാധിക 
മായ ഇടി ലാഠാക്കരപ്പന് ശമി കമ. 

. ്രലായഷ്ട്്യാഥായാടി കഷായം) 
ദു.൩..- ബായപാഥവയമൊടള്ടന!ബൃഷപപ്പു റ. 

പടൊലാമുതംയാസ്മുപ്യൈവ്യാതപിത്താം ധികെശ്ൃത 



൨൭പ്ല ആരൊഗ്യകല്ല്മെ ബാലച്കിത്സ്വായമട 

ക വന്തൊട്ടിലെര എരട്ട'മധുരം മത്തെങ്ങക്കി ഴങ്ങ പുത്തരി 
ച്യുണ്ടാവരുമ്മതൊലി ആട ലൊടഷത്തിന് വെര പപ്പുടം ഇവ 

സ്ഥം പടൊലം ചിററമൃത ജച അതില് പകുതിശെ ഇങ്ങി 
൭ഉനെ ലെത്ത കുഷായം വച്ചു ഒനഡ്യമുത.ലായലഖ മെപ്പൊടി ചെ 
ത്ത സെധിപ്പ്പി ഒ വാതപിത്താധികമായ ഇടി വാറംക്മെപ്പിന് 
ശമിക്ഷഠം 

(ഏലാദി കഷായം) 
൫-൭... എ ലാല ൭ംഗകടല്ചന്ദ്രരെപാണ്ടുധാന്യകൈഃ। 

ഒ്യൊതി വ്യു ) ൩ മാഗാഠപചചശഷവാഥൊ വാതകഫാധി ടഭ്ക॥ 

ഏലത്തരി] പ്ഴാലര! കുടകപ്പാലയരി കാര്കൊക്ല 
രി മുത്തെങ്ങക്കി ങ്ങ ഒടാത്തമ്പാലയര്യ ഇവ സ്ധമം ഒകെ 

ടിയെ ടാത്താളം ചെവപ്പന്നഖര ഇങ്ങിശെ വെര്ത റവി 
ലച ഗുഗൂല മുതലായച മെ൭പ്പാടിചെത്ത സെഡിപ്പ്യിക പാ 
തഷഫാധിുകമായ ഇട] വാധാക്കരപ്പനു ശമ] 2൭൦... 

(യിംബാമലചാടി കഷായ) ' 

൫.൫... നിംബാമലചപ്പാഠാബ്ബസലിലൊശിരച ദമ ്ി 

ശ്ംശപപാസാ തുല്യാകൈശഃടമ ധാഥഃപിത്തകമഫാമ്തരെ॥ 

വെല്പി൯ തൊലി നെൌല്പക്ക പാടക്ക്ധ്രങ്ങ മുത്തെങ്ങക്കി, 
ഉത്മ ഇരുജലലി രാമച്ചം ചദഗം ജുവസോ ഒക്കാടിയെ 
ഭത്തൊളകം ൭ രമുഹ്രിന്ചായമല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കഷായം വ 
ച തെന്മൂ൪ ലായല മെപ്പൊടിചെത്ത സെധിധ്ധിക്ക്- പിത്തച 
ഫാധികമായ ഇടി! ഖാഠാക്കരെപ്പന് ശമിക്ഷംം 

(തിഖിത്രമ തൈല) 

൭.൯.. ബലാമുൃതാസ്ഥിരാഒ. ന്വപയസ്യാടിരുകന്ദമെക! | 

സി ദ്ധൈകഷായെ പു ഡുക്ഷുചെത സഡാമുദകാനവി തുൽ 

൫-൭... കുയാമപുഷ്ടസച്ല്്ല് 8ജംഗല മി ,ചാഠ്താര, 

സ്വരസം രെചകിപഠ്രാദാദായാശെ ന൭യൊജിതെ[ 

൭.൮൦ ക ല്ലി തൈദ്ാ രസൈരെയരാസ്സ്റാമിസിനതാമക യെ ടൂ] 
ക റ ി ലം ള് റ മു വു 

ഫി മത്രയജലൊ്രരയഷ്ടു' ഒ ടിസ ദി 

൭.൯... എഎലാധിഉംഗപടത്രൈശ്ഖചകാഃകെഫേലൊകത്ടമ 

 സ്പഡസൈലാജ്യമധപശഗ്രൈസ്സുമ്മിത3പാശകമ്മണാ। 
ൽ ക് ി ി ല് 

00 യംശനിംനാശയെല്ക്ഷായധകശനിഃപവൃതാനിപ 

ത്രി ചിക്ര ദോഫ്വയം ത്ലമി ഫക നഭാഷിതലു 

നി നി 

കു൨്തൊടിവെര ച,റമത രാര.ലഖെര മുവ്യ്ലാപെെ അ 
യി & മി 

ഭൃപത്യ ന്ചിഗ്ങ്ങ ശതാധചരി! കഴി ഗദ സവകൊണ്ടെ രഓധവായട 1, 

4 ലം 

ക 



തൂ യൊദശാര്ധ്യായഃ ൨൫.൭ 

് ൧) അതില് പുണ്ഡരികക്കരിമ്പ തൈരി ഞ്ഞാംപൂകകിയിച ൭൪ 
_ ങ്ങിന്പുൃക്കലയരി കര കുത്തില കൊടിഞ്ലി കട്ടക്കമരത്തി 

രു ന്ഇല ഇപററി൯യനിര്ച്െത്ഞ ദെധവതാരമ കരിംകറിഞ്ഞിചെ 

ര അരത്ത ശതക) തകരം കൊട്ടും ചന്ദനം രമക്തധലന്ദനം 

ച തചന്ദനം ഇരും?വെല രാമച്ചം ച്റ്രട്ടിമധൂരം ത്രികട്ട ലി) 

ലത്തരി വിഗാലരി പച്വില ഇവ അരചചഷലക്കി വെളിച്ചെണ്ണ 

ചെത്തു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മൂന്നില് ഒരുഭാഗം ശ്ന്്യും അത്ര 
യെയ്യം അത്ര തെരംലെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സെലപപ്പ.ക്ക ഇടി 
ലാഠാക്കരപ്പന് കാല മാമേസകേടാതെ ശമഃക്കം ഇതിന്ന ത്രിചി 
ക്രമ തൈചമെന്ന പെരാകുന്നു- ഇത ഫെക്ാപായ്യുനാല് പറക 

 പ്പെട്ടതാകന്നു-. അമുകൊണ്ട ഇതീന്ന പറഞ്ഞ ഫലത്തിന്ന യി 
 ക്മാഖതുമൊ എന്ന സംശയംശ്ൂംട തൃ യുക്തമല്ല 

റു 

(ബലരോസ്റ്റാ ദി തൈലം) 

൭൭. ബലാരാസ്തഹു തായഷ്ടീ നി യയ സൈ സവ) സാധി തു 

ഫലത്ൂയെനണചചകരസ്യകസ്റുഫസലഭജംഏവചാ। 
കൂ. ൩ ല്യശോയ പ്ര ശസ്മൊത്രഫലതരയശതംജലം। 

സ്ധായ നമേ വാഥവാധാത്രഫലസ്ഥൌണെയ സാധിതും%ു 

കവടന്തോട്ടിലെര അരത്ത ച.ററമൂമ ദ്രടട മധുരം ഇുപ്പക്ര 
) കു”  ഷായാഖച്ചു തൂഫല അരഥല്വചചള്്ക: ധെമികെ (സയൊ എ ന 

ല് മൂ ടു 2 ്് നും 1 നള ഒ യാച്ചെത്ത കഷോഥ്ിയരിചു തപ്പപിക്ക- ത്രി ഫല ഷിട്ടിടട്ടാ ഒനെല്ലൂി 
൧൭ തുണിയായ ജവയിട്ടിട്ടൊ ഓവ പച് തതുവൊണ്ടു കളു 
പ്ല... ഇപ ഒൊയ്യാല് ഇടി ധാധാരെപ്പന് ശമിക്ഷംം 

. ലൊരകമെദ്പന്െറ ലികത്സാ 

(അരച്ചുതെ്പുന൯ു 

൫൩ തകക്രബസ്ധൂകപാരന്തിപുഷ്ുണിമു3 ച ഹി നാ ൭.3 

മ്ത്ചാോ! ഫ്ലൂ 22. മാര്ലപെൊരമ്തര്ഷ്ട ചവി ന ശസ്ധൃത്രവെ 

ചെമ്പരത്ത പ്പൂവ്വ തെച്ച് പ്പൂ ഇവ മന്ദാഗ്നി കൊണ്ടെ മെ 
ഭ്രില് പുഴ്ങ്ങി അരുൃച്ച തെക്കുക ചൊരക്കരവ്വുന് ശമിക്മംം 

ക് , € 1 തര്. ക്ഷ ര ദൂ കാള ക്മമവ്യാപാരന്തി കെറത്തലാന്) പല്ലു 

വാ൯ധഖാസ്വമ ഡു ല്ല ഡ്രംഗവല്ി ഷ്ടൂവാപ്രലെചയയയ 

ല്വോമരത്തന് മക്കിര കരമരക്കിന് തച്തിര നാധ്മ്യത്തിത്ത 

കിര ക കത്ത്കളിര തെമ്യിത്തമിര ഇവ്വ മാരില് പുഴുങ്ങി ത 
പി ൭ തക .൮യു22ഠ ക 

ഷ്യ 

പ് 



രു 

൨൯ ആ ഖാഗ്യകല്പട്ടുമെ ബാലചികിത്സായാം 

(പാരന്ത മുകളാദി കഷായം 

൫൭൫. പാര ന്ധി മു കലാംഭൊദദാറീഭ്രനിംബെചത്സ്കെ കിചിശാ 

മലാമെധരിസംയുകൈം/ക പാഥൊലാശ്ഷായുതൊഫ തഃ 

ഒരെച്ചിമൊട്ട കി ത്തഞ്ചങക്കിഴങ്ങ മര ഞ്ഞത്തൊചി. പുത്തരി 

ഷെരവരിമെത്തൊലി ക്ടകവ്റ്ലയര  കാട്ടുലെജ്ടരിവെര 
 നുകായകത്തിന്ലെര ന്മ തൊലി പകൊണ്ട കഷായാ 
വെ൧൮ കഷകൊഖ ൭൧൭ മെ പ്പൊ! 6൧. ത്തസെചിച്ലി ക്ക ലൊ 

൯ ശമം. ക 

(അപാമുലാദി കഷായം) 

രന. ജുപ്പാഠലയവ് 011] ലാശരസ്ഥി രാദ ന്ദാപുനനമെഖഃ। 
രത. ബെഫ്ഠടു ദൂനിംബഭാവ്വ ചിരട്ട ചല ്വള്്യ 

൫൭-- ശാര  ,ബാഡിംഖബെഴുസ്സുശുപാരന്ത്! മു മൈ മുപ്പി| 

സ്വ! ദ്ധൊലാക്ഷാസികതൊപെ, (സൂ. ൩ ൦ംശമനാപരപ് 
ചെ ഉ ത്യംചമ്പരത്തിചെര കു വഷന്താട്ട ചെരരാമച്ും മാര് ല 

൭ഉവരമുധു ുലചെര ത്തു ഗ്രാൃയവെൌര ത്സ ൦൨: ഴത്ത।ന് താലി ഞര. ൭ 
പൽ൯തൊലി പുത്തര'ച്യൂണ്ടചെരിന്മെര്തൊല മരാഞ്ഞരൊ 
ലി നാല്ലാമരത്താി ൯ംത്ാാല! നന്നാവിക്കിഗ്മ്ങ വെപ്പുവതൊചി 
കൊട ചതഖവര ഒ. മ ച്ടിതമാട്ട മാവംകൊണു; ശഷഷായം ടിവെചു 
കൊലക പഞ്ചസാര ഉച ൭9൭) ടിചെത്ത സെവിപ്പുിക്ക.- 
൫ ബലമായ ചച്വാരക്കരവ്വുനും വല്ലധണ്ണും ശമി കടും ലു 

മല ജൂ സു വ്യ വിതധ വിസ െ കാക സറ മ ത്രാപ് യോജയെ 

9) യാാ൨. 1 8൯൩ ത്ത്ത : കാക! ശ്സെഡമുശഥാരതം 

ചെത്ലം മുരലഖായത പത്യ [൩ പ്പത്ങളുട ട ചികിത്ധയില് 
ഒ്റങ്്തില് ഫ്ലോ മലുമാം മാകും ഴി പ്പ പ ടഴപൊകാത്തേതൃ 

കാര ധേര്ധലപറട്ത ചകിത്സചര്ാ ന രന്മരമായി ച്വെ 

ഇഖാധാകയുഠപലന്നംം 2. 

ചി ലി ൧൭൪൭. നെറ ചികിത്സം 

ര റ രീത 30൯) ലു 

ട് ്ം 

£൯.. പ്രരഗഗ്ഡാ: ച്ച നമൃഫ്ഹു മ്മ 
ചെപ്ര രക ശസൂദകണ്ങെ തവവ്മെവചാ/ 

. ത്തെ. സമൂലം താര്ക്കാടിയില് അരച്ച കൂടക്കൂ 
൫൭൭ .൧ഠ0൧... ൧൮൮ പി ക്ക രധ്ല) ഈാ കാരണമായ ലിഷും ശമിക്കും 

4 

6 ലി തി 

പം. ച്് യം 

48.൮, .; 

പറ്്്ളപ്്റ്ഡാത്ലല് 

ഫ് 

പ്: 

നി് 
ി 

കി ട്ര 

ക ച്യ് ല്. ക 



തരാ ശാഭപ്യായ$ ളു 

(മേഘാദാദി കഷായ'ഒ) 

ജാ. മെഘനാദകരഞ്ഞത്വയിചി മൂലയി ശാദാമെയഃ] 
 അരിഷ്ടലല്ലസസറ്റ്ഘ്ു മൂലാഭ്യായ്വേശൃതംജച 

നു... പായയെല്സപ്പൂ! ഷായുക്ത മെതൊൌട്യാഗാവുദാഡ 

തെയ ശദ്ധ്യകൊത്മചബ്ദിജസ്യലി!ഷസ്യചി നിച ക്തഷെ?॥ 
. ചെവചിരചെര ഉങ്ങിന്തെൊല! അമരവെര പ്പരട്ടമഞ്ഞി 

ഠാ മരമഴ്ഞ്തത്തൊചി ഉവറു്പി ന് തൊലി കരതു കത്തിന്൭ വര 8 

പകൊനണ്ട കഷ്ധായം൮വ) നെയ െറ്റെരടിചെത്ത സെചിപ്പി 

൭. മു൯ച്ചറത്ഞ ഒലപെപനയുഠാ ഠരാ കഷായവും ശല്യകചിസപ്പ 
ത്തിന്ന മാരണമാഷയ ധിഷ ല് ശമി പ്പി ശര് 2... 

൬൨. വിധിവ്ൃരത്തത്രപുരവ്യാകെത യ ഥാദ്ദൊഷ മു പാക്രമ 
സദ്യൊപ്യ്യത്രാന സന്ധെ യഭകിമിവ്ലൃദചശിഷ്യത്രൊെ 

വിഷത്തിന്ന നല്പചണെം നിവൃത്തിചന്നാല് ദൊഷകൊപപ 
ത്തെ പരി ഷിച്ചു ത്രറിത്തഞെ. അതാതുദൊപാകൈണണ്ട ഉര്രാകന്ന 

റ ഖിസര്പ്പ താശ൧൭ മുന്പറഞ്ഞ പൃകാരമു ൭൮ വ കിത്സക൭ ക ടൊ 
ഷാനു പ്ാമരാണ ഇതിന്നും വെയ്ക്ത ഏആന്നപ്പാതെ ഇവിടെ ഒരുചി 
ശെൌഷാരമും അധഖശ്യമായി പഠായന്ടെതായി കാണപ്പെട്ടന്നില്ല 

൬൯ ദ്രകപഞ്ചാശതൊപ്പൂക്തൊഖിസര്പ്പുംണാമുപത്രമഃി 
ം തത്ത ദൊഷാനുഭരൊാധെധധ ബഗസ്ധെയെഷയതാമയാ। 
 ഇതരമാത്രമളു പ്രകരണം കൊണ്ട അദ്വമത്തൊന്ന ചി സര്ച്പുങ്ങ 
 ഠാക്കാം ദൊഷാനുമരാധെന കഷികിഡകഠാ എന്നാല് പറചപ്വെ 
ട്ട മുതികനെക്കാം അധികമായി ഗ്രഹിമെന്ടെവര് പൂവ്വ ശാസ്ര 

! ങതുില്ഹന്ന ഗ്രിച്ചുകൊഠംഷയും ചെ യ്ക്ുമല്പാട 

ഇത! വാഗാപസ്സൊപനാമചരാ മാനേദ്ദ ാഥചപണ്ധിതത 

പാരശാവ നര കൃതാ.ധാരൊശ്യകല്ലറുമെ ബ്ാല 

൧ കിത്സായാം തരയാദശസൂവകൊ 

നാമത്ൂയൊടാശാദ്ധ്യായഃ 

ക തത ഷ് 



ക 

൨൯.൨. ആ മരാഗ്യകല്ലടൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ത്ത ത് പ്. ര നന 

ആകരാഗ്യചല്പദ്ലമെ ബാലപചികിത്ായംം 

ന ഞ് ടം നില് 

ചതുദ്ട ശാദ്ായ പ്രാരംഭ 

വിസര്പ്പ) സാമാന്യ പക ”ത്സാം 

(ക്ഷിര് ദൂപല്ലപാദി ചെപനഠു) 

ടം കഷിരി മുപല്പചാളൊദപാരന്തിദൃല പല്ല, ലം 

) കുഷ്ടയഷ്ടയാഫ്വയൊപെതംധിപ ല്യദധിമസ്തമുനാ॥ 
൨... പിഷ്ടവാലെച നകമ്മാദെൌവിസര്പ്പെഷുപ്ര ശസ്യതെ] 

സഭവ്വയഷചപ്രദാലൊത്രഹെതു$ഫെലന ദശ്ദിതഃ 

നാല്ലാമരത്തിന്തമിര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ തെച്ചി പരുമ്മല് 
തൊല്! കൊട്ടം ഫ്ീരട്ടിമധുരം ഇവതയിര്ധലെല്ഷത്തില് പുഴുങ്ങി 

യരച്ച തെക്കക-- എല്ലാ ഖിസര്പ്പങ്ങളുഠ ശമിക്കഠ:രരംലെപ। 
ഠം്വില്ലാല 'സര്പ്പങ്ങഠാക്കം ശമനമായത എങ്ങി നെയെന്നാല് 

മാഫധപ്രഭാവംവാമിത്തമായിട്ടുതന്നെ ലര, ന്ന ഉട്ട് സമാധാനം 

ഫെകാചാ്യയുനാല് കാണിക്കപ്പെട്ട'രിക്കന്നു എന്ന അറിഞ്ഞകൊ 
കയും ചെണംം 

 (മഞ്ഞിഷ്ഠയാടി ചെപനറ) 
൨... മന്തി ഫ്ലാകഷ്ഠയ ഷ്യ ് യാംഥവ്ലാക്ഷാവ്നവ ത്ത്വച്ഷം] 

വികംകത ക വൈരിത്വഗഭയാശാരിബാധധിതാടഃ। 
8... ഗാജികെസ്യദൂശ്വധൊഠപിഷ്ടവാകിം ശുകപത്രജ-। 

രസഞ്ചതത്രൂസംയൊജ്യലിംപെദ!പേ റി മദ്യയതാഃ 
മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി കൊട്ടം എരട്ടികധുരം കൊലരക്ക വെ 

ാജത്തൊലി ഖൈയ്യുംകതചെരിമ്മല്തൊപി ഏംനായക 
ത്തിന്വെരുമ്മതൊചി കടക്ക നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഇച്ച തെ 

ണാപ്പ്യാലില് അരച്ചു കരുമുരുക്കിലന്ദിര ഖല | ൭രസ.ച്ചെത്ത 
പുരറ്റൂകയുകാം_ 

(തിലചത്വഗാദിലെപനം) 
൫. തില കത്വഗ വരാലൊദ്ധുശിരിഷാകഷാസ്ഥി ശാരിബാഃ! 

ശാകപ്പത്രരസെചക്കാപിഷ്ഠവസേംയൊജ്യസര്പ്പിഷാ 

ന.. കുകാടാണ്ഡളവെ ണാപിമദ$ നാന്നി്ളുലികൃതാഃി 

 പ്രലിംചെത്തിവ്രശൊഫ്മെഷുസവ്വെഷുപ്പ ബലചെഷച॥ 
മയിലെള്ളിന് തൊലി ത്രിഫല പാച്ചയൊറവിക്കുരു വാക 

കരു താന്നിക്കക്കരയന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഇപ തെക്കിന്കൂമ്പിന്ൊ 



ചതുദൃശാദ്ധ്യായഃ ൨൩൩. 

നീരില് പുഴുങ്ങിയരച്ച നെയുംകോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചെ 
ത്ത ഉരസി നീരറുത്തഅധിക മായ നീരോടുടകൂടിയലിസപ്പുങ്ങ 
ാക്കംപ്രബലങ്ങളായഎല്ലാലിസപ്പുങ്ങറാക്കും തെക്കു ക.എന്നാ 
അഅവകറഠാ ശമിക്കും. 

(കൈശികീമധുകാദി കഷായം) 

൭. കൈശികീമധുകദ്രാക്ഷാ മധൂകമഗധൊത്ഭഖൈഃ। 
കൊശാതകിയുഗാംഭൊദപാഠാദുസ്ററശപച്പുടൈഃ॥ 

൮. പാരന്തികഫളീിപൃഷ്ടദാവ്വിഭിശ്ചശൃതംജലം! 
കാരവമധുസംയുക്തംവി സവ്വുകലനാശനം॥ 

മാശിക്ക,എരട്ടിമധുരം,മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, ഇഴിപ്പുക്കാതല്, തി 
പുലി,പുട്ടല്പീരകത്തി൯ലചേര,ചെറു ചിരകത്തിന് വേര. മുത്തെ 
വ ലി റ ം 

ങ്ങക്കിഴങ്ങ പാടക്കിഴങ്ങ കൊടിത്തുവലേര,പപ്പുടം, തെച്ചി 
വൃ,തെങ്ങില്പ്പ ൧൭ ലയരി, മരമഞ്ഞത്തൊലി ഇവകൊണ്ടു ക് 
ഷായംവെച്ചു കരിഞ്ചീരകം, തെൻ ഇവ മെപ്പൊടിചേത്തസെ 
ലിപ്പിക്ക. എല്ലാലിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും 

(അമുതൊശിരാദി കഷായം) 
൯. അമൂുതൊശിീരപാഠാബ്ദഭൂനിംബവ്ൃഷപപ്പുടൈഃ॥ 

മൂവ്യാശമ്യാകമുലത്വ ൧ഭയാരജനിദ്പയൈഃ। 
൧0. സപച്ലറ്റൂദകദംബാക്കനക്ത മാലവികംകതൈടഃ | 

ലിരളാമലകീലൈരിജംബു ദ്വയകപീതനൈഃ॥ 
ഥ്. ദ്രൊണപുഷ്ണുവിസപ്പഷ്ണ്രീപാരന്തീമുകക്ളാജ്ജൂ നൈ, 

ജ്യൊതിഷ്ടതിന്ദുരെഖൈലാലിളുംഗകടചാംബുഭിഃ॥ 
൧൨. ധനികാശിശിരദ്വന്ദവ്വജീരകത്രയനാഗരൈഃ। 

ത്രായ മാണാവിശാലാക്ക ഠാഥകൊശാതകീദ്വയൈഃ॥ 
൧൩. ശാരിബാകുഫജിപുഷ്ടശിംശപാകതകാസ്ഥിഭിഃ। 

കൈശികീകടുകാകൌന്തീപത്മകൊഗ്രാസസരൈരപി॥ 
ഛര്. സിദ്ധഭകഷായൊമശഗ്വാഡ്യ്യൊ മധുസ്തഹ്യായുതൊപി വാ। മധുസ് നഹി മധുഭ്യാംവായുതസ്തെഷയഹി ൭ഭപരം॥ 

ചിററമൃതരാമച്പം, പാടക്കഴങ്ങംമുത്തങദക്കിഴങ്ങ, പുത്തരി കുണ്ടവേരുമ്മല്തെൊ ലി, ആടലോടത്തില്ലേര പപവ്പുടം, പെരു ജംരന്പവേര,കൊന്നാവേരിന്മേല്തൊലി,കടുക്കും വരട്ടുമഞ്ഞെരാം മരമഞ്ഞത്തൊലി,പാലത്തൊലി, കടമ്പിന്തൊലി; ചെുത്ത എരുക്കി൯വേരിന്മെല്തൊലി,ഉ അിന്തൊലി, വയുങ്കതലേരു മമൽ തൊലി. കത്തിക്കൊട്ടത്തിന്൯വേരുമ്മല് തൊലി നെല്ലി ത്തൊലി, ക്കു നായ കത്തിന്വേരുമ്മല്തൊലി, ഞാവല്തൊ 
൩൨ഠ % 



൨൩: ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായ 

ലി,ഞാറവേരുമ്മല് തൊലി,കല്ലാലിന്തൊലി,തുമ്പപ്പവ്വ, കര 

പ്പാമ്പട്ട തെച്ചിമൊട്ട, നീര് മരുതിന് തൊലി, ചെറുപ്റുന്നയരി 
കാര്കൊകിലരി,.ഏലത്തരി ലിഴാലരി, കടകപ്പാലയധി, ഇരു 
പേലി, കൊത്തമ്പാലയരി,ചന്ദനം. രക്തചന്ദനംംജീരകം.ക 

രിഞ്ചീരകം, പെരുഞ്ചീരകം. ചുക്ക,ബ്രഹ്മിം കാട്ടചെള്ളരീവേരം 
അകഷ്ണാരിത്തെങ്ങ, പുട്ടില് പിരകത്തിന്ലേര, ചെറുപരകത്തില് 

ലേരംനന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, തെങ്ങിന് പൃക്കുലയരി, ഇരുമുള്ളില്കാ 
തല, തെഠറാമ്പരല, മാശിക്ക, കടുകരോഫഹണി., അരെണുകം 
പ്രതിമുകം.വയ മ്പയവേങ്ങക്കാതല.ഇപകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു 
തേനൊ പാവൊ പാവംതേ൯ഇവയൊ മേപ്പയൊടിച്ചേത്ത സേ 
ലിപ്പിക്ക. എല്ലാലിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും. 

(താലീസപത്രാദി കഷായം.) 
൧൫. താലീസപത്രപത്രാക്ഷധാത്രിഫൈമപതീഫലൈടഃ। 

ദീപ്യദ്വയ വിസപ്ലയഗ്നീലീരകത്രയലാലുകൈഃ॥ 

൧൬. സഫദേവിഫദിക്രാന്താത്രിപാദിശക്രലല്ിഭിഃ। 
മത്സ്യാക്ഷിഭൂംഗരാജാഭ്യാംഗൊവഭ്ഥസ്ത്യാചഗുന്ദ്രയാ! 

൧൭. അമുതാസൊമകൂശ്മാണ്ഡീപടൊലീകാണ്ഡകൈരപി। 
ശാരിബാത്രയ ജീപന്തീജലദാഭിരുകന്ദകൈ ॥ 

.൧൮. വിശാലേക്ഷവാകടുസ്പശമൂവ്യാകൌൊശാതകീദ്വയൈഃ। 
ശമ്യാകവരണാരിഷ്ടശാരടിലണ്ണ്ണിവിദ്വയൈഃ 

൧൯. സുഷവികിംശുകദ്വന്ദ്മയവ്യാമുബകളച്ചദൈ:। 
നന്ദ്യാവത്തവടാശ്വത്ഥജലജത്രയകുശളമൈ॥ 

൨൦. ഫലിനീചംപകദ്രൊണപാരന്തിദ്വിജപ്പക്ഷജൈ:। 
കുസുമൈശ്ചപലാശസ്യപരാളുകുസുമെന്ച! 

൨൧. വിമംഗധാന്പകൈലെന്ദുരെഖാക ടചഭാസ്വരൈ! 

ശിം ശപാഖദിരദ്വന്ദ്വചന്ദനത്രിതയൈരപ॥॥ 

൨൨ .സിദ്ധഃക്വാഥക്ശു തശ്ശീതഃഫാണ്ടൊലാമാക്ഷികാന്വിതഃ। 
കൈശികിമധുയുക്തൊലാവിസപ്പുകലടപ്പുനുര॥ 

താലീസപത്രം, പച്ചില, താനിക്കും, 'യെല്ലിക്ക,കടുക്ക,അയ 
മോതകം. കുഠാശാണിം കരപ്പാമ്പട്ട, ജീരകം, കരിഞ്ചീരകം, 

ചെരിഞ്ചീരകം, എലാലാലുകം. പുധ്യാംകറുന്തലം. ലിഷ്ണുക്രാ 

ന്തി, നിലംപരണ്ട, കഴിഞ്ഞ, മീനങ്ങാണി, കുഞ്ഞുണ്ണി, പയ 

തിരുതാജിം ചിഠറമുത, സൊമപള്ളി, കുമ്പളലള്ള, പടോലപ 

ഒളി, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങംപാല്പേള്ളിക്കിഴങ്ങംചെ ബ്വറവള്ളിക്കിഴങ്ങം 

അടപചതിയ ൯ കിഴങ്ങു. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ,ശതാലരിക്കിഴത്ങകാട്ടു 



ചതുദ്ശാദ്ധ്യായഃ ന് 
വെള്കെരിലേര, കയ്യഞ്ുരവേര, കൊടു ത്തുപ്പവേര, ബ്ചയംകുരു 
മ്പവേര, പുട്ടല്പീഠാകത്തില്ചേര, ചെറുപീരകത്തിനുവേരം 
കൊന്നത്തൊലി. നീര് മാതതുത്തിന്തൊലി, ലേപ്പിന്തൊലി, 

പാലത്തൊലി, പേണ്ണാടത്തൊലി, തെച്ചിലേരുമ്മല് തൊലി പൂ 

ലാനിത്തളിര, ചെണ്മുരുക്കിന്തളിര,. കരുമുരുക്കിന്തങിര,ക 
റുകത്തളിര, എരിഞ്ഞിത്തളിര, നന്ത്യാവ്വട്ടത്തിന് മൊട്ട, പെ 
രാല് മൊട്ട, അഠയാല്മൊട്ട്,.താമര മൊട്ട, ആമ്പല് മൊട്ട,നൈ 

തല്മൊട്ട, ഞാഴൽ പുവവ, ചമ്പകപ്പുവവ, തമ്പപ്പുവൃംതെച്ചിപ്പുവവം 
പ്പാശിന്പുവു, കരയാംച്ലവ്യംവിഴാലരി,കൊത്തമ്പാലയരി ഏ 
ലത്തരി,കാര്കോകിലരി, കുടകപ്പാലയരി, ചെരുപ്പന്നയരി,ഇ 
രുമുള്ളിന്കാതല, കരിങ്കരിങ്ങാലിക്കാതല., ചെണ്കഴിങ്ങാലി 
ക്കാതല.ചന്ദനം; രക്ത ചന്ദനം,പിതചന്ദനം ഇവകൊണ്ടെ ക 
ഷായംവച്ചു തേനൊ മാശിക്ക, തേന് ഇവയൊ മെപ്പൊടിചേ 

ത്ത സേവിപ്പിക്ക. മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകഠാ ചതച്ച വെള്ളത്തി 
ല് ഇട്ട് ഒരു രാത്ര കഴിഞ്ഞാല് പുലച്ചെ ആയത തിരുമ്പിപ്പി 
ഴിഞ്ഞരിച്ച സേപിപ്പീക്കയുമാം. ഇതിഗാ ശീതകഷധായമെന്ന 
പേരാകുന്നു. മേല്പഞ്ഞെ മരുന്നു കഠാ ചതച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ട 
അപ്പ്യോഠാത്തന്നെ തിരുമ്പിപ്പിഴിഞ്ഞെരിച്ചും സേധിപ്പിക്കാം. ആ 
വ്രകാരമായാല് അതിഗശാ ഫാണ്ടകഷായമെന പേരാകുന്നു. 

(സോമവല്യാദി തൈല) 
൨൩..സോമവല്യമൃതാകാണ്ഡബലാമൂലശൃതെജലെ 

ശാകുപല്ലചസാരാഡ്ലയെ സംപിഷ്യപരികല്ല്തിതൈഃ 
൨.൪൦. രാസ്താഖദിംതക്കൊലഫലിനീമ।സിചന്ദനൈ &£ 

സൊശീരജലദൈസ്സ്റിദ്ധസ്റെഹഭകെരഫലൊത്തെവഃ ॥ 
൨.൫. തിലജൊഖാനിഹന്ത്യാശുപാനാദഭ്യഞ്ജനാദപി | സധ്ലാ 

ന്വിസപ്പ്ാന്സൊമാച്ിസ്ത മാംസിപൊദയംഗതാ 

സോമവള്ളി, ചിറഠമുത, കുറുന്തോട്ടിപേര ഇവകൊണ്ട ക 
ഷായംവച്ചു അതില് തേക്കിന്കൂമ്പിന്െറ നീരുചേത്ത അര 
ത്ത, കരി:ദോലിക്കാതല, തക്കോലപ്പുട്ട ല്, ഞാഴല്പുവ്വ, ശത 
കുപ്പ, ചന്ദനം, രാമച്ചം മുത്തെത്മക്കിഴങ്ങ ഇവ അരച്ചകല 
ക്ക] വെക്ടിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണ്ണുയൊ ച്ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സേ 
ലിപ്പിക്കയും തേപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. ഈ തൈലം മറകൂടാതെ 
ക ദയപവ്വൃതത്തിങ്കല് പ്രകാശത്തെ പ്രാപിച്ച ചന്ദ്രപ്രഭ ഇരു 
ട്രിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുപപോലെ ധേഗോ എലച്ലാ വി സപ്പുങ്ങള്ളെ 
യ്യും നശിപ്പി ൭൦. 



൨൩൬ ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ല് (്ബ ലാശാകത്വഗാദി തൈലം) 
[ 

൨൬. ബലാശാകത്വഗാംഭൊദശാരിബാസനധലില്വജെ 
നിഷ്ഠപാഥെവസുകാനന്താവസതിലഖരവല്ലിജും ॥ 

൨൭. യൊജയിത്വാരസംതത്രൂ സംപിഷ്യപരികല്പ്ിതൈഃ | 
ഭാണ്ഡിഫിമത്രഒയാശീരബംഭരാരിജകശളൈഃ॥ 

൨൮. മുവ്യാമധുക മഞ്ജിഷ്ഠാ മധ്ധുകതഗരൈരപി | 
സിദ്ധഃകെരോത്ഭവസ്സെഹസ്തിലജൊലാതഥാലിധ: । 

ക റുന്തോട്ടിവേര, തേക്കിന്തൊലി, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ൩ 
ന്നാഠിക്കിഴങ്ങം ധേങ്ങാക്കാതല, കൂവതുത്തിന്ലേര, ഇവകൊണ്ട 
കഷായംവച്ച അതില് താര്താവല്. കറുക, സൊമവള്ളി ഇവ 
ററിന്നി൪ചേത്ത നിലവാകവേര, ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം. പീ 
തചന്ദനം, രാമച്ചം ചമ്പക മൊട്ട, പെരുംകുരുമ്പവേര.ഛരട്ടി 
മധുരം. മഞ്ചെട്ടിപ്പ്യൊടി, ഇരുപ്പുക്കാതല; തകരം ഇവ അാച്ചു 
കലക്കി വെജ്ളിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച 
സേവിപ്പിക്കയും തെപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. ഫലം മേല്പറതഞ്ഞവ്ര 
കാര മാകുന്നു. 

(ഭൂവ്യാഖടിരപത്രാദി തൈലം) 

൨൯. ദൂവ്യാഖദിരപത്രാളിപരികന്ദഭരചരസെ ! 
ശാകത്വശഗ്ൃഷ്ടികഷ്ടാബ്ലസലിലൊശീരചന്ദനൈ ഃ॥ 

൩.൦. എലാവിമുംഗമഞ്ജിഷ്ടാഫലത്രയസുരാഹ്വയൈ$ | 
സ്ഥൌണെയഫലിനീചൊരനതെൈശ്ചപരികല്യിതൈഃ। 

൩൧. വീപക്വൊനാളികേര സ്ൃസ്തേഫസ്തി ലജഎവചാ ! 

പാനാഭ്യഞ്ജനയൊഗെനവിസപ്പുകലനാശനഃ॥ 

കറുക, കരിങ്ങാലിത്ത കിര, കഞ്ഞുണ്ണി, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ 
ഇവറഠി൯നിരില് തേക്കിന് തൊലി, ഏരട്ടിമധുരം. കൊട്ടം, മു 
ത്തെഞ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇരുവേലി, രാമച്ചം. ചന്ദനം. ഏലത്തരി,യി 
ഴുലരി, മഞ്ചെട്ടിപ്പ്യൊടി, ത്രിഫല, ദേവതാരം, തൂണിയാങ്കംം 
ഞാഴൽ പവ. കച്ചുൃയിക്കിഴങ്ങം തകരം, ഇവ അരച്ചുകലക്കി 
ധെജിച്ചെണ്ണുയൊ എസ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സെഖിപ്പി 
ക്കയും തേപ്പിക്കയും ചെയ്തു. എല്ലാ വിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും 

(ബലാനുളൂദാദി തൈലം) 

൩൨. ബല്വാനകൂദനി ഗുണ്ഡിഗുളുചീമധുകാംബുദൈഃ ! 

ഠ ഡാഖയെ വിഹിതെള്ുംഗശാകള്ടവ്യാംബുപല്ലധാന് 



പ് 

7 ഷ് 
ചതുദ്ദശാദ്ധ്യായ ഃ ൨൩൭ 

ൽ ൩൨൩.നി ്ിഡ്യതദ്രസംതു ല്യംയൊജയിത്വാത
്ര കല്പിതൈ | 

സ്ഥൌണെയജലദപ്യാഡ്രിചചചാവരണവല്ലഛലൈ&॥ 

 ൨.ര".കുഷ്ടൊശീരാശ്വഗസ്ധൈലാനഖശൈലെയചൊരകൈ€ 
ശാരി ബാവെല്ലമഞ്ജിഷ്ടാഫലത്രയനിശാദ്വയൈഃ॥ 

൨൩൨൭. നിലീമൂലലി സപ്വുഘ്വീമുവ്യാ സരളൂദാരു ടിഃ। 
മധുകകുഹളീപുഷ്ടകൌന്തിതഗരപത്മകൈഃ! 

“ ൩൨൬.ശ്രീലെഷ്ടെനചസംസിദ്ധസ്ററെഹഃകെരഫലൊത്മതെവഃ! 
തിലജൊലാഥവലായൊജ്യഃ പാനാഭ്യഞ്ജനയൊരിഫ॥ 

കുറുന്തോട്ടിചേര, രാമച്ചം. കരുനൊലച്ചിവേര, ചിഠറമുത,എ 
 രട്ടിമധുരംമുത്തഞ്ങക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച കുഞ്ഞു 
ണ്ഠി, തേക്കിന്കൂമ്പ, കറുക, ഇരുലേലിയില ഇവററി൯നീര 
ചേത്ത തൂണിയാങ്കം. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചെറുവഴുതിനവേര, വ 
യമ്പ, നിര്മാതമുത്തിന്തൊലി, കൊട്ടം. രാമച്ചം, അമുക്കുരം. 
ഏലത്തരി, നാഗുണം, കന്മതം, കച്ച രിക്കിഴങ്ങം നന്നാഠിക്കി 
ഴങ്ങം, വിഴാലരി; മഞ്ചട്ടിപ്പ്യൊടി, ത്രിഫല, വരട്ടുമഞ്ഞെഠം, മരമ 
ഞ്ഞത്തൊലി, അമരിധേര, കരപ്പ്യാമ്പട്ട, ചെരുംകരുമ്പചെര 
ദേവതാരം, തിരുവട്ടപ്പുശ ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെള്നു 
യൊ എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സെവിപ്പ്ിക്കയും തെ 
പ്പിക്കയും ചെയ്തു. എല്ലാപിസപ്പ്യങ്ങളും ശമിക്കും. 

(ബലാമുത രസായനം) 

൨൨.൭. അരുഷ്ടരഫലാ൯ൃഷ്ടശതാന്ൃഷ്ടഗുണെംഭസി! 
പിപച്ച്യാഷ്ടാംശശെഷെസ്ത്രിന്പൂഥഗഷ്ടാംശസമ്മിതം॥ 

൩൮. കിംശുക സ്വരസംകൃഷ്ണുധാത്രിഫലരസംതഥാ। 
രസംപടൊലവല്യാശ്ചവിശാലാംഭൂംഗയൊരപി | 

൨.൯. തൂപ്യംശെനസമ്മിതംസൊമവല്യാഃഖദിരപത്രജം | 
പഞ്ചാംശെനഷഡംശെൌൌയത്രായന്ത്യാശ്ചൊദിതംരസം! 

രഠ. സംയോജ്യാദ്ധതു ലാമാനംക്ഷിപ്പ്വാചപ്രാക്ത നംഗുളം 
പച്യ്യമാനെഥസാന്ദ്രെസ്തിനൊലാകുടചധാന്യകാന് ! 

ര൧. ജ്യൊതിഷ്ടുതിചിളംഗെന്ദുരെഖാകൌശിക കൈശികിഃ ൂ 
ജി കത്രയപാരന്തീദ്രൊണപുഷ്ണുമധുസ്സറഹീഃ 

ര ൨. രാസ്ത്രാഞ്ചചദിരക്വാഥെകല്ല,!കൃത്യശൃതംഘൃതം | 
ഗുളൂംതു ല്യംസമായൊജ്യൃതകല്ലെൌഷധൈദക്ടതം 

ര൩.൪ജഃകൃത്വാഘൃതത്ര്യംശമിതംതദപകീയ്യുച ] 
ദാവ്യ 0വിലൊഡ്യതല്പാത്രമപതായുചശീതളെ। 

ര്ര്, തത്തു ദത്വാഘ്ൃതാദ്ധാംശസമ്മിതംമാക്ഷികംനവം। 



൨൩൨൮ ആരൊധഗൃകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം ്് 

പൃരാണഘൃതപാത്രെഥസ്ഥാപയെച്ചശുഭെഗൃഫെ॥ )ര് 
ര൫. എതദ് ബാലാമുതംനാമരസായനമനുത്തമം! 

ഫെളെനഭാഷിതംസവ്യലിസപ്പ്യുകലനാശനം ॥ 
൪൬. കാസശ്വാസക്ഷയച്ഛുദ്ദിമദാത്യയനിബക്ണം! 

അശൊതി സാരഗ്രഹ ണീദോഷപിദ്രധിഗുന്മനുല് ॥ 
൪൭. നിഹന്ത്യാനാഹമഷ്ടിലാംപ്രതൃഷ്ടീലാം ചദാരുണാം! 

 തുനീംപ്രതിതുനീഞ്ചാപിജ ലകൂമ്മന്തഥൊദരം॥ 
ര:൮. പാണ്ഡവാ മയഞ്ചശൊഫഞ്ചകഷ്ടശ്വിത്രാനിലാമേയാന്। 

വാതാസ്പമതിഗം ഭീരംവായൊരാഖവരണാനിച॥! 
൪൯. നാളീവ്രണാബ്ബ, ദഗ്ര്ചിഗണ്ഡമാലാമദാരുജീഃ। 

ഗുദകുഷകപാലാശൊഭഗന്ദരഗരാണിച! 
൭0. മെധാഗ്ഥിബലലാവണ്യജനനംശുക്ണവഭ്ധനം 

ഭൂതപ്രെതപിശാചാദിസമ്വൊന്വപദ്രചനാശനം! 

എണ്ണ ചെരിന്കരു ശുദ്ധിചെയ്ത തുക്കിക്കണ്ട തുക്കത്തില് 
എട്ടിരട്ടി ചെള്ളത്തില് അത ചതച്ചിട്ട കഷായംവച്ച എട്ടില് ക. 
രുഭാഗം ശെഷിച്ചാല് അതില് എട്ടിലൊരു ഭാഗത്തൊടു തുല്യ 
മാക്കി കരുമുരുക്കിലനിരും മെല്പ്രകാരംതന്നെ കരുയെല്ലിക്ക, 
പടോലം; കാട്ടുവെള്ളഠി, കഞ്ഞുണ്ണി ഇവഠഠിന്നീരും മുണില് 
ഒരു ഭാഗത്തെ തുല്യമാക്കിസൊമവള്ളിയുടെ നീരും, അഞ്ചില് 
ഒരു ഭാഗത്തൊട സമ മാക്കികരിങ്ങാലിയിലനീിരും ആറില് ഒരു 
ഭാഗത്തോടടസമമാക്കി ബ്രഹ്മിനീരും ചെത്ത അരിച്ചു അതില് 
അരത്തുലാം പഴയ ശക്കര കലക്കി കുറുക്കി സാന്്രമായാല് ഏ 
ലത്തഴി,കടകപ്പാലയരി, കൊത്തമ്പാലയരി, ചെറുപ്പന്നയരിം, 
ചിഴാലര,കാരകോകിലരി, ഗുല്ഗുലു, മാശിക്ക, ജീരകം.,കരി 
ഞ്ചീഠകം, പെരിഞ്ചീരകംതെച്ചിപ്പവവ, തുമ്പപ്പവവ,പാവം അര 
ത്തഇവ കരിങ്ങാലിക്കഷാഷത്തിരോ രേച്യുകലക്കി അതില്ചെ 

തത്തു കാച്ചിയരിച്ചെടുത്ത നെയ്യു അരത്തുലാം ചെത്ത ംരംനെ 

യ്യിന്െറ കച്ച്യങ്ങഠാതനനെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയപൊട! ധെയ്യി 
നെറ മുനില് മലരു ഭാഗത്തൊടു സമമാക്കി എടുത്ത വിതഠിഇകൂ 

ക്കിച്ചെത്ത ലാങ്ങ। ആറിയാല് യെയ്യില്പകുതി പുതിയതെന് 

ചേത്രമയങഞ്ചിയ യെയ്യയാത്രത്തിലാക്കി വന്നായിട്ടുള്ള ഗൃത്തി. 
നെറ അകത്ത സ്തൂഷ്ഷച്ച വയ്ക്കുക. ൦0൦ രസായയത്ത്ന്നു ബാ 

ലാമുതമെന്ന പേരാകുന്നു. ഫെളാചായയൂനാല് പാകപ്പെട്ടതു മാ 

കന്നു. ജത സേലിപ്പിച്ചാല് ല്ൃല്ലാ വിസപ്പുത്തളൂം ശമിക്കും. 

കാസം, ശ്വാസം; ക്ഷയമു ഛദ്ദി, മദാത്യയം അശു അതി 



ത്ൂരയൊവിംശാദ്ധ്യായ ൨൩൨൯ 

സ്വാരംം ഗ്രഫണീദോഷം; ലിദ്രധി, ഗുന്മം. ആനാഹം അഷ്ലി 
ലാം പ്രതൃഷ്ടിലാംതുനി,പ്രതിതുനി, ജലകൂമ്മം,പാണ്ഡുരോഗം 
നീര, കുഷ്ടം. ശ്വിത്രം, വാതല്യാധി, വാതശോണിതം, വായു 

 പിന്െറ ആവരണങ്ങഠം, നാജി വ്രണം അബ്ബ, ദം, മുഴ ഗണ്ഡ 
മാലാ, മദം, അരുചിംഗുദകഷ്ഠം, കപാലാശസ്സ്ു, ഭഗന്ദരംവി 
ഷം ഇവയും ശമിക്കും. ബുദ്ധിബലത്തെയും അഗ്നിബലത്തെ 

യും ശരിരത്തിന്ന കാന്തിയേയും ശുക്കുപൃദ്ധിയേയും ഉണ്ടാക്കും. 
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദികളൂടെ ഉപദ്രവങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കും. ചെ 
രിൻ കുരുശുദ്ധി ചെയ്യെണ്ടുനതിനരെറ ലിധി ദ്രപൃശുദ്ധി പി 
ധിയിങ്കല് പഠകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 

(പജ്ജ്യങ്ങഠം) 

൭൧. ദധിതശുക്താകു ലസ്ഥാംശ്ചതൈലാഭ്യംഗംഗവാപയഃ। 
അഗ്നിസെലാമഫസ്സ്റ്പ്യംവിശെഷണാത്രപചജ്ജയെല്! 

മെല്പഠഞ്ഞ രസായനം സെവിപ്പിക്കുമ്പൊഠം തൈരം ചു 
ത്തവ്പ്ുളി,മുതിര,എള്ളെണ്ണ,പശുലിന്പാലാതീിക്കൊഠംകൃപകു 

ലുറക്കം ഇവ വിശേഷിച്ചും വജജ്യങ്ങളാകുന്നു. ഇതില് മുതിര 

ഭക്ഷിച്ചാല് വിരോധമെനന തന്നൊയല്ലാ അരച്ചു മേല്തേച്ചാ 
ലും വിരോധമാകുന്നു. പനിയും തലവേദനയും ശഛഛദ്ദിയുമുണ്ടാ 
ക, സവ്യാംഗം വലിക്കകംശരീാത്തിങ്കല് എല്ലാടവും കല്പന്പൈ 
സപോലെ അലിടപിടെ ചൊറിച്ചല്. ചുട്ടനീറല് ഇവയൊട്ട. 
കൂടി ചുവന തടിച്ചു ചിലമണ്ഡലങ്ങഠം കാരം ഈ വക ഉ, 
പദ്രപങ്ങളെ ഇണ്ടാക്കുനതാകയാല് മെരപഠഞ്ഞെവ മക്കയും 
വിശെഷിച്ചു വജജ്യങ്ങമാകുന്നു. എനാ താല്പയ്യും. 

(പഞ്ചസാര രസായനം 

൭൨. മധൂുകശിശിരദ്വന്ദപ്വശിംശപാഖദിരൈഃകൃതെ! 
നിഷ്കുപാഥെ സിതയായുക്തെതല്പാദാംശെനതുല്യയ 

൭൨. വിപച്ചസാന്ദ്രതാംനീതെലരായഷ്ഠിമധുസ് നഹീ! 
സിതാദ്ധാംശമിതാഃകൃത്വാചു ഇ്ണീകൃത്യാവകിയ്യുച। 

൫൪. യോജയെദവതായ്യാഥസിതാതുല്യംചമാക്ഷികം! 
ദത്വാനിധായമുല്ചാത്രെ പുരാണെസ്ഥാപയെച്ചതല്॥ 

൫൫. തദിദംപഞ്ചസാരാഖ്യംരസായനമനരുത്തമം। 

വിസപ്പുകഷ്ടശ മനംഭുഷ്ടവ്യണനിബര്ഫഹണം) 

ഇരുപ്പുക്കാതല,ഇ രമുള്ളി൯കാതലൃ ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം 
കരിങ്ങാലിക്കാതല ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച അതിനന്െറനാ 
ലിലൊരുഭാഗം പഞ്ചസാരചെത്ത കുറുക്കി സാന്ദ്രമായാല്ത്രി 



൨൪൨ അആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഫല, എരട്ടിമധുരം, പാവഇവപൊടിച്ചണ്ടാക്കിയ ചൊടി പ 
ഞ്ചസാരയുടെ നാലില് ഒരു ഭാഗമാക്കി പിതറി ഇതുക്കിച്ചെത്ത 
ലാങ്ങി ആറിയാല് പഞ്ചസാരയോടേ സമം തെന് ചേത്പെഴ 
കിയ മണ്റ്ാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുക. ഈര സായഠത്തിസപഞ്ചെ 
സാരമെനണാ പേരാകുന്നു. ഇത സേഖ്പിപ്പിച്ചാല് വിസ്പുവും 
കഷ്ടവും ശമിക്കും. 

 (ശാരിബാദിഗുളം) 

൭൬. ശാരിബാനിംബനിഗണ്ഡീനിലീനീരദനിമ്മിതെ! 
നിയ്യാസസ്യാ ഡ്ഥകെ ക്ഷിപ്്പാപുരാണസ്ൃതുഷൊഡശ॥ 

൫൭. പലാനിപൌണ്ഡരീകസ്യഗുളസ്യാഗ്നാലധിശ്രിത്തെ 
സാന്്രിഭൂതെവരായഷ്ഠിജീരകത്രയകൈശികീഃ॥ 

൭൮. വിശാലാമൂ ലശമ്യാകത്വ രായന്തിശ്ചചൂര്ണ്ണിതാഃ। 
കഷാംഗാസ്റ്റുംവികീ യ്യാഥതല്പാത്രമചതാരയെല്॥ 

൫൯. തമാദായഗുളംതസ്മാന്മധുനാലൊഡ്യലെഫഹയെല് | 
പ്രാതസ്സ്റവ്വപിസപ്പാണാംസഭപ്പുംശമയെഭൂ്ഥ, വം। 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ലേപ്പിന്തൊലി,കരുനൊച്ചിലേര, അ 
മരിചെര്, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങഇവ അഞ്ഞും കൂടി പലം ൧൬പതി 
നാറിടങ്ങഴി പെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു പതിനാഠനാഴിയാക്കി 
അതില് പതിനാഠറ പലം പഴയ ശക്കര കലക്കി കുറുക്കി സാന്ദ്ര 
മായാല് ത്രിഫല.എരട്ടിമധുരം., ജീരകം.കരിഞ്ചിരകംചെരി 
ഞ്ചിരകം മാശിക്ക, കാട്ടചെള്ളരിലേര, കൊന്നത്തൊലി, ബ്ര 
മ്മി ഇവ പൊടിച്ച മുമ്മുന്നുകഴഞ്ച എടുത്ത ലിതറി ഇളുക്കിലാ 
ങ്ങി പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുക. ഈ ഗുളം എല്ലാവിസപ്പുങ്ങളെ 
യും ശമിപ്പിക്കമാതാകുന്നു. ഇത തേന൯ചെത്ത സ്വേലിപ്പിക്ക 
യും സേവിപ്പിക്കുന്നത രാവിലെ ആയിരിക്കയും ലെണം. പ 
ഴെ ശക്കര പുണ്ഡരീകക്കരിമ്പിന്െറ നീരുകൊണ്ട ഉണ്ടാക്കി 
യതാകില് ഉത്തമ മാകുന്നു. 

(പിശാലാദിശുളൂം) 
൬൦. വിശാലാലൈരിമൂലത്വഗ ഭയാമ,തവല്ലിഭില്വ 

) നിഷ്ടവാഥെസാധിതെജിര്ണ്ണുഗുളംതല്പാദസമ്മിതം।, 
൩൬൧. സംയൊജ്യോധിശ്രിതെസാന്ദ്രെപിളംഗഘനകൈശികിഃ 

കിരകെദ്വൈചസഞ്ചു ൪ണ്ണു തല്പാദാംശെനസമ്മിതം'। 
൬൨ രജൊപികിയ്യുസംയൊജ്യദവ്യയതേല്പാത്രമുഭ്ധരെല് 

ശീതിഭൂതംപ്രഗെചാമമുംമധുസാലൊഡ്യലെഫയെല് !! 
൬൩..ഗുള്കൊയ മഖിലാന്ഫന്യാദ്വിസവ്പ്യായചിരൊത്ഥിത ര! 



ചി 

ചതുദ്ൃശാദ്ധ്യായഃ ൨൪൧ 

കു ംദുഷ്ട വ്യണാനശഃകപാലാശശ്ചനാശമയല് ॥ 

കാട്ടചെള്ളരിലേര, ഏക നായകത്തിന്വേരുമ്മല്തൊലി,ക, 
ടക്കം ചിഠറമൃത, ഇവകൊണ്ടകഷായംവച്ച ആ കഷായത്തില് 
അതിനെഠ നാലിലൊരു ഭാഗത്തോടട സമംപഴയ ശക്കര കല 
ക്കികറുക്കി സാന്ദ്രമായാല് വിഴാലരി, മുത്തെങഞക്കിഴങ്ങ, മാ 
ശിക്കംജിരകം.കരിഞ്ചീരകം ഇവ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചൊടി 
ശക്കരയുടെ നാലില് മരു ഭാഗത്തോടടസമം ചേത്തവാങ്ങി ആ 
റിയാല് അതില്നി വലേണ്ടതെടുത്ത അല്ലും തേന്ചേത്തരാ 
വിലെ സ്േിപ്പിക്ക. ഉ ണ്ടായിട്ട പളരെക്കാലം കഴിയാത്ത വി 
സപ്പുങ്ങാം ഒക്കയും കുഷ്ടംമുതലായ രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

(ശമ്യാകവച്ച്താദി പൊട) 
൬൪". ശമ്യാകയച്ചഛധൈകണ്ഠപടൊലശശിരാജയ | 

പാരന്തീകുസുമൈമസ്തൂ ല്യാഃപിഷ്ടാടകിംതുകപത്രജെ ॥ 
൬൫. രസെവിശുഷ്ടരാശ്ചരായായാം സപ്പകൃത്വൊവികൂണ്ഠി 

താ3 ! മധുനാമിശ്രിതാ ലീഡാലിസപ്പാന്ഘന്ത[ദാരു 
ണാ൯ 1! ൽ 

കൊഗാത്തൊലി,തുമ്പപ്പവ്വ,പടോലം കാര്൪കൊകിലരിഇവഖ 
സമം ഖക്കക്കൂടിയെടത്തോലും തെച്ചിപ്പവ്വ ഇങ്ങിയനെകൂട്ടി കരു 
മരുക്കിലനീരില് എഴു പ്രാവശ്യം അരച്ച നിഴലിലുണക്കിചൊ: 
ടിച്ചു അതില്നിന്ന ലേണ്ടത എടുത്ത തേ൯ചേത്ത സേപിപ] 
ക്ക, എല്ലാവിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും, ; 

(ചന്ദ്രരെഖാദി പൊടി? 
൬൬. ചന്്രരെഖാലിളംഗൈലാധാഡ്വെന്ദ്രയവഭാസ്വരൈഃ | 

സമാനാംത്രിഫ ലാക്ലേത്വാസവല്വൈരപിമധുസഫീം ॥ 
൬൭. സവ്വെഷാമദ്ധ ഭാഗെനപാരന്തികസമാരനിച 

കൃത്പഠസഞ്ചൃ ഒറ ൃസവ്യാണിശാകലല്ലലജെരസെ ॥॥ 
൬൮. ത്രി*പിഷ്യാപരിശൊഷ്യ്യാഥകൂള്്റയിത്വാസശക്കരാം 

തന്മാത്രാംമധുനാഭമദ്യാദ്വിസപ്ല്ുചിവിപ്പത്തയെ ॥! 
കാര്കോകിലരി, ലിഴാലരി ഏലത്തഴി, കൊത്തമ്പാലയരി, 

കുടകപ്പാലയരി, ചെറുപ്പുന്നയരി ഇവസമംഇവആവറുംകൂടിയെ 
ടത്തോളം ത്രിഫല കാരകോകിലരി മുതല് ആറും ത്രിഫലയും 
കൂടിയെടത്തോളും പാവ മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകറ ഒക്കത്കൂടിയ തിന്െറ പകുതിക്ക സമം തെച്ചിപ്പുവ്വ ഇങ്ങിനെ കൂട്ടിപൊടിച്ചു തേക്കിന് കൂമ്പിന്െറ നീരില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം അരച്ച ഉണക്കി 
പൊടിച്ചു അതില്യിനാ വേണ്ടതഘഎടുത്ത സമമായി പഞ്ചസാ 

൨൧ ൭ ടു 



൨൪൨ ആരോഗ്യക ല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

രചേത്ത തേനില് ചാലിച്ച സേലിപ്പിക്ക. എല്ലാപിസപ്പങ്ങളും 
ശമിക്കും. 

(എലൊചപകഞ്ചികാദി പൊടി.) 

൬൯. എലെപേകഞ്ചികാംഭൊദപികംഗക മധുസ്സഫിഃ 
സമാംശാസ്സദ്യതുല്യഞ്ചരജശ്ചിന്നാരുഷ്ഥത്മേവം ॥] 

൭0. ശാകപല്ലവപാരന്തിപുഷ്ുപചെത്രാഗ്രജെരസെ ! ക്രമെ 
ണപിഷ്ടവാസംശൊഷ്യചുണ്ണയിത്വാസശക്കരാം 1 

൧. തന്മാത്രാംമധുനാദദ്യാല്സാലിസപ്പറാ൯നിയച്ഛുതി | 
പക്ഷെണശീലിതാതീയ്രാനപിതാര്ക്ഷ്യഇചൊരഗാന് | 

ഏലത്തരി, കരിഞ്ചിരകം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ,വിഴാലരിപാല 
ഇവ സമം ഒക്കക്കൂടിയെടത്തോളം ചിററമ,തിന്െറ ഉഠല്ഇ 
ങ്ങിനെകൂട്ടി തേക്കിന്കൂമ്പതെച്ചിപ്പവ്ു,കൂരല്തലംഇവഠഠിന് 
നീരില് ക്രമേണ അരച്ചുണക്കി പൊടിച്ച അതില്നി ലെ 
ണ്ടത എടുത്ത സമമായി പഞ്ചസാരചേത്ത തേനില്ചാലിച്ചു 
സേവിപ്പിക്ക ഈപൊട] ഗരുഡന് സപ്പുങ്ങളെെ നശിപ്പിക്കുന്ന 
തുപോലെ ലിസപ്പ്പങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കും പതിനഞ്ചദിചസംസേ 
വിപ്പിച്ചാല് മതി ശക്തി കുറഞ്ഞതുകഠാക്ക അത്രതമൊ വേ 
ങ് ചരികയുമില്പ. സ 

(അഭയാദി ചൊടി) 

൨. അഭയാകൈശികിധാന്യവിളംഗാമലകാംബുദൈഃ ! 
ജ്യൊതിഷ്യതിം സമാനാ ശാംകൃത്വാസവ്വൈശ്ചതൈസ്സ്റമാം 

൭൮൨. മധുസ്തുഹീഞ്ചസഞ്ചു ണ്ണ ൃ സൊമവല്ലിനിശാരസെ 
ഖാദിരെപിചനിഷ്ഠടവാഥെ പിഷ്ടപാസംശൊഷ്യചുണ്ററ 
യെരു ॥ 

ഒരെ. ഒദ്യാച്ചസസിതാക്ഷെദ്രാംതന്മാത്രഠമനുപയേയെല് | 
ഖാദ്ിരഞ്ചൊദകംകിഞ്ചില്കലൊഴഷ്ണുംസാലിസപ്പുനുര। 

കടുക്ക,മാശിക്ക.,കൊത്തമ്പാലയരി,ലിഴാലരി,യെല്ലിക്കും മു 
ത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഇവ സമം മക്കക്ൂളടിയെടത്തോളും ചെറുപ്പ 

നനയരി ചെറുവ്ന്നയരിയോടുകൂടിയ മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നാക 

കൊട്ടസമം പാവ ഇങ്ങിയനെച്േചേത്ത സോമവള്ളി പച്ചമഞ്ഞഠാ 
ഇവലററിന്െറ നിരുകളിലും കരിങ്ങാലിക്കാതലിന്കഷായത്തി 
ലും ക്രമേണ അരച്ചുണക്കി പൊടിച്ച അതില്നി പഖേണ്ട 
തെടുത്ത സമമായി പഞ്ചസാരചേത്ത തേശില് ചാലിച്ചസേ 
ലിപ്പിച്ചു അതിന്െറമേലെ കരിങ്ങാലിക്കാതലിന് കഷായം 



ചതുദ്ദ ശാദ്ധ്യായഃ ൨ ര൩. 

അല്ലമായ ചൂടോടുകൂടിയത അല്പമായി സേവിപ്പിക്ക. എല്ലാ 
വിസപ്റുങ്ങളും ശമിക്കും. 

(തിക്ത ഛൃതം) 

൭൫൭. ത്രായന്തിപപ്പുടാരിഷ്ടപടൊലകടുകാവൃഷൈഃ | 
പാഠാമുലെനദാവ്യാചപലമാരെത്രശ്ശൂ ര തെജലെ ॥ 

൭൬. പ്രസ്ഥാഷ്ടക മിതെഷ്ടാംശശിഷ്ടെസംപിഷ്യകല്ലയ।!തൈഃ। 
ത്ൂരായമാണാമ്മഭൂനിംബ കൃഷ്ണാകട ചചന്ദനൈഃ ॥ 

ഒ. കഷാംശൈസ്സ്റപ്പിഷപക്വംപലദ്വാദശകംജ യെല് | 
തിക്തംവിസപല്പുാന്കഷ്ടാംശ്ചപിടകാദാഹതൃഠാഭൂമാന് ॥ 

൮൮. കണ്ഡു പാണ്ഡ്വാമയഷൌഗണ്ഡ മാലാനാജീവ്രണാപചീട 
വിസ്സൊടംഖിദ്രധിംഗുന്മംശോഫഞ്ചശ്വിത്രകാമിലെ॥ 

9൭൯. മദൊന്മാദൌചഹ്റ്രൊഗംധ്യംഗഞ്ചഗ്രഹണീഗദം ് 

അശശ്ചരക്തപിത്തഞ്ചപ്രദരഞ്ചമഹൊദരം ॥ 
൮ഠ. ഭഗന്ദര മപസ്മ്ാരംതിമിരഞ്ചപിനാശയെല്। അതിക യാ 

നിതൊന്യാംശ്ചതാംസ്താന്പിത്താശ്രയാ൯ഗദാന് ॥ 
ബ്രഹ്മി, പല്ലുടം. ലേപ്പി൯തൊലി, പടോലം. കടുകരൊഹ 

ണി, ആടലോടത്തിന്ലഖെര, പാടക്കിഴങ്ങം മരമഞ്ഞത്തൊലി 
ഇവലാരെപലം എട്ടിടങ്ങഴി ചെള്ളത്തില് കഷായംവച്ച എട്ടി 
അമരു ഭാഗം ശേഷിപ്പിച്ച പിഴിഞ്ഞെരിച്ച ബ്രഹ്മി, മുത്തങ്ങക്കി 
ങ്ങ പുത്തരിച്ചുണ്ടവെരുമ്മല് തൊലി, തിപ്പലി, കുടകപ്പാല 
യരി, ചന്ദനം. ഇവ മുമ്മൂ ന്നുകഴഞ്ച അരച്ചുകലക്കി പന്ത്രണ്ട 
പലം നെയ്യ ചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. ംരം നെയ്യിനാ ചെര തി 
്ഞമെന്നാകുന്നു. ഇത സേലിപ്പിച്ചാല് എല്ലാ വിസപ്പുങ്ങളും 
ക്ലാ കുരുക്കും ചുട്ടനിലല്, തണ്ണീര് ദാഹം, തലതിരിച്ചു 
ല്, ചൊറി, പാണ്ഡുരോഗം, ഗണ്ഡമാലാ, നാളീവ്രണം., അ 
വചി; ചിരങ്ങ, വിദ്രധി, ഗുന്മം ശോഫം; ശ്വിത്രം, കാമിലാ. 
മദം, ൭.ന്മാദം, ഹ്ൃദ്രൊഗം, പ്യംഗം, ഗ്രഹണിരോഗം., അശ 
റ്റം രക്തപിത്തംഅസ്തൃശ്ദരം, മഫോടരം, ഭഗന്ദരം, അപസ്താ 
രം തിമിരം ഇവയും ഏറാവും, കൃഷ്ണു റസാധ്യങ്ങളായി പി 
ത്താശ്രയങ്ങളായിരി കണാ മററും പല രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

(മഫാതിക്ത ഘൃതം) 
൮൧. ലിശാലാവ്ൃഷഭുസ്റശമൂവ്യംഗൊപാംഗനാദ്ധയൈഃ ] 

പഠഠോമുസ്താവരിഭിശ്ചനിം ബശമ്യകേയൊസ്തവചാ ॥ 
൮൨. സഘ്ലപണ്ണുകഭൂനിംബദാപ്വിണാഞ്ചഛരിദ്രയ 

യയേമാണാകണാ്പന്പ്വപപടൊലൊശീരപഷ്ട്ടെഃ। 



ടം 

൨൪൪ ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാട 

൮൩. ത്രിഫ ലാപത്മകൊഗ്രാഭിയയഷ്ടീന്രയ വചന്ദനൈഃ | 
കടുകാതിലിഷാച്ചുിന്നരുഹാഭിശ്ചഘൃതംപചെല് ॥ 

പര. സലിലെഷ്ടഗുണെപിഷ്്ടൈര്ദ്വിഗുണാമലകീരസം। 
തദെതത്തുമഹാതിക്തംപൃയൃസ്മാദ്വിയയപത്തരം ॥ 

കാട്ടവെള്ളരിചേര, ആടലോടത്തിന്ലെര. കൊടുത്തുവവലെ 
രം ചെരുംകുരുമ്പവേര. നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പാവ്യള്ളിക്കിഴങ്ങ, പാ 
ടക്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ഖെപ്പില്തൊ 
ലി,കൊന്നലേരുമ്മല് തൊലി,പാലത്തൊലി, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേ 
രുമ്മല് തൊ ലി,മരമഞ്ഞെത്തൊലി;പരട്ടുമഞ്ഞെറം, ബ്രഹ്മിംതിപ്പു 
ലി, അത്തിത്തിപ്പലി, പടൊലം. രാമച്ചം, പപ്പടം. ത്രിഫല, 
പതിമുകം, വയമ്പ. എരട്ടിമധുരം, കുടകപ്പാലയരി, ചന്ദനം, 
കടടകരോഫഹണി.,.അതിവിടയം.,ചിററമുതഇവ അരച്ച നെയ്യില് 
എട്ടിരട്ടി പച്ചുപെള്ളത്തില് കലക്കി നെയ്യും നെയ്യിലിരട്ടി നെ 
ല്രിക്കനീരുംചേത്തകാച്ചിയരിക്കുക. രം നെയ്യിന മഹാതിക്ത 
മെന പേരാകുന്നു. തിക്തത്തെക്കാഠം അധികമായ ലിയ്യുവുമു 
ണ്ട തിക്തംകൊണ്ട ശമിക്കുനാതായി പറകപ്പെട്ട രോഗങ്ങഠം 
തൊ ഇതുകൊണ്ട അത്രയുംകാലതാമസം കൂടാതെ ശമിക്കും 

(പാരന്തിമൂലവല്്ാദി ഘൃതം) 
൮൫. പാരന്തീമുലവലു;സ്യക്വാഥെതിക്തഘുതൌഷധൈഃ। 

മഫഹാതിക്തൌഷ ധൈയ്യദ്വാസിദ്ധംസപ്പ്റിരനുത്തമം । 

വ൨ന൬. വിസപ്പെഷ്യചസമ്യെഷ്യലിശെഷെണപ്രശ സ്യതെ | 

കഷ്ട ഷുചാഥവായൊജ്യഭപാരന്തീപുഷ്ണുജൊരസ ॥ 

തെച്ചിവേരുമ്മല് തൊലികൊണ്ട കംയായംവച്ചു അതില് തി 

ക്തത്തിധാ പറഞ്ഞ മരുന്നകളൊ മഹാതിക്തത്തിമാ പറഞ്ഞ 

മരുന്നുകമ്ളൊ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. അ 

പ്രകാരമായാല് വിസപ്പുകുഷ്ടത്ങഠാക്കു വിശെഷിച്ച ആ നെയ്ു 

ശമനമായിരിക്കയും ചെയ്യും. തെച്ചിപ്പുവു പാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീ 

ര ചേത്തിട്ടും കാച്ചൂാഠ. 

(ൂവ്യാമൃതാദി ഏതം) 

൮൭. ദൂവ്യാമുതാചരീ ധാത്രീസ്വരസെപിഷ്ഠടകലുംിതൈഃ। 
മധുകത്രിഫ ലാഖെല്പമമുസ്സുഥികണാട 

൮൮. കാരവീകൈശികീഭ്യാഞ്ചപക്വംസ്ല്രിയ്ലിസപ്ണുനുല് 
ശൊഫകണ്ഡു തികഷ്ടഘ്ലംഭുഷ്ടപ്രണനിബച്ാണം ॥ 



ചതുദൃശാഭ്ധ്യായ ൨൭൭ 

൭.൮൭. ചിഠറമുത., ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, നെല്ലിക്ക ഇവററിന് 

നീരില് എരട്ടിമധുരം, ത്രിഫലം വിഴാലരി, പാവം തപ്പലി, 

അത്തിത്തിപ്പലി, കരിഞ്ചീരകം, മാശിക്ക ഇവ അരച്ചുകലക്ക। 

നെയ്യു ചേത്ത കാച്ച്രിയരിച്ച സേചിപ്പ്യിക്കു. ഡ്റപ്പാ വിസപ്പങ്ങ 

കും നിര, ചൊറി മുതലായ രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

(നിംബെന്ദ്രയപാദി ഘൃതം) 

൮൯. നിംബെന്ദ്രയ വ്രൂനിംബലിശാലാവൃഷയാഷകൈഃ ! 

പാഠാവിമുംഗബിജാബ്ദഫലത്രിതയപത്മകൈഃ ॥ 
൯൦. ദാധ്യീഖദിരയഷ്ട ഠ0ഫഹ്വവികംകതകവൈരിഭിഃ । 

ശാകസപ്പച്ചദാകൂക്ധെവത്വശിശ്ചസാധിതെ ॥ 

൯൧. കഷായെ കഫ ജിപുഷ്ട്വിശാലാഭൂംഗജംരസം ! 
നീലകിംശുകനിശ്ുണ്ഡിഗുളുചീസൊമേഖല്ലിജും ॥ 

൯൨. ശാകപല്ലവമത്സ്യക്ഷിപടൊലൊത്ഥേഞ്ച സമ്മിതം | 
റ് ൭ ര [1 സംയോജ്യകല്ല്ിതൈദഭക്ഷിരിദ്രമവല്ാബ്ദ ചന്ദനൈഃ 

൯൩ .കഷ്ടേയഷ്ടിവിസപ്പുഘ്ഠീപികുംഗകുടചൊല്പലൈജഃ 
കദളീകന്ദമഞ്ജിഷ്ടാകൈശികിഗോപികാദ്വയൈഃ ॥ 

൯൪. മുവ്വെന്ദുരെഖാശൈലെയധ നികാഭിശ്ചസാധിതം ! 
സപ്പ്ി*പാനാച്ചലെപാച്ചയിസപ്പ്യുകലനാശനം ॥ 

ലേപ്പിന് തൊലി, കുടകപ്പാലയരി, പുത്തരിലുണ്ടലചേരിന്മെ 
ല്തൊലി, കാട്ടുവെള്ളരിചെര, ആടലോടത്തിന്വേര, കൊട്ട 
ത്തുവ്വചേര, പാടക്കിഴങ്ങ, വിഴാലരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫ 
ല. പതിമുകം; മരമഞ്ഞത്തൊലി, കരിങ്ങാലിക്കാതല, എഏരട്ടി 
മധുരം, വൈയംകതഖെരിന്മെല് തൊലി, ഏകനായകത്തില് 
വേര, തേക്കി൯തൊലി, പാലത്തൊലി, ലെളത്ത എഏരുക്കിൽ 
വെരിന്മെല്തൊലി, ഞമധെരിന്മെല് തൊലി, ഇവകൊണ്ടെ ക 
ഷായം വെച്ച അതില് തെങ്ങിന് പൃൂക്കുലയരി, കാട്ടുചെള്ളരി, 
കയുന്നി, കരുമുരുക്കില, കരുനൊച്ചിയിലം ചിഠറമൃുത, സൊ 
മവള്ളി, തേക്കിന് കൂപ. മീനങ്ങാണി പടോലം ഇവററഠിന്നീ 
ര നെയ്യോടുസമമായി ചേത്ത നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി, മുത്തെ 
ങ്ജക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, കൊട്ടം, ഏരട്ടിമധുരം,. കരപ്പാമ്പട്ട, പി 
ഴാലരി, കുടകപ്പാലയരി, ചെങ്ങഴി നീക്ക ഴങ്ങ, കദജിചാഴക്കി 
ഴങ്ങം മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, മാശിക്കു, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങം പാവ്വ്ിി 
ടഴ്ങ്ങ, പെരുംകുതബഖ ഃപര,കാര്ഃകാകിലരി,കന്മതം,ക്ടകപാല 
യരി ഇവ അരച്ചുകലക്കി ഒനയ്യു ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സലി 
പ്പിക്കയും പൂരട്ട്കയും ചെയ്തു. എല്ലാ വിസ്റ്ങ്ങളും ശമിശക്ൂം. 



൨൪൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(ബലാസോമലതാദി ഘൃതം) 

൯൫. ബലാസൊമ ലതാപില്വപടൊലക്ഷീരിലലു,ലൈഃ। 
നിംബശമ്യാകഭ നിം ബദാവ്യിസൈരെയകൈരപിടു 

൯൬. ശാകത്വശ്ദാരുമഞ്ജിഷ്ഠാബ്ബഹതീഭിശ്ചസാധിതെ ! 
നിയ്യാസെംശുമതിദ്വന്ദ്വജീരകത്രയയഷ്ടിഭിഃ ॥ 

൯൭. രാസ്ത്റാഖദിരകാലെയകരഞ്ജകരവിരകൈഃ | 
ഫലത്രയ മധ്മകത്വഗ്ടൊപികാത്രയനീരദൈഃ॥ 

൯൮, കദളികന്ദകടു കാകലിംഗൊല്പലപത്മകൈഃ ! 
പാരന്തിമു മ കൊശീരശശിരെഖാപുനനാലൈഃ॥ 

൯൯. രൊചനാചൊരസാരംഗശ്ൃംഗകൂമ്മാസ്ഥിശുക്തിഭിഃ। 
ഫരിതാലപ്രപാളാക്കരാഗകൊശാതകിദ്വയൈഃ ॥ 

൧ഠ൦. ദ്രോണുഷ്ട്ാജമൊജാഭ്യാംജീരകെണചകല്ല്ിതൈഃ। 
ധാത്രിക്ഷുരസതു ല്യംശയുക്തംപക്വംചലെപനാല് 
പാനാച്ചസരപ്പിരഖിലാന് വിസപ്പാന്വിനിയച്ഛുതി 
ബല്യംമംഗല്യമായുഷ്യംരക്ഷൊഷ്ടുംചവിശേഷത। [ 

കുറുന്തോട്ടിചേര, സോമവള്ളി, കൂവളത്തിന്വേര, പടോലം 
നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി; ലേപ്പിശതൊലി, കൊന്നവെരുമ്മല് 
തൊലി, പുത്തരിച്ചുണ്ടപേരുമ്മല്തൊലി, മരമഞ്ഞത്തൊലിം 
കരിംകുഠിഞ്ഞിലേര., തേക്കിന്തൊലി, ദേവതാരം, മഞ്ചെട്ടി 
പ്പൊടി, ചെറുവഴുതിനലേര ഇപകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച ലാരില 
വേര. മുവ്വിലധവേര, ജിരകം. കരിഞ്ചിഠകം, പെരുഞ്ചീരകം, 

എരട്ടിമധുരം., അരത്ത, കരിങ്ങാലിക്കാതല., അകില, ഉങ്ങി൯ 
തൊലി, അലരിത്തൊല।, ത്രിഫല. ഇരിപ്പുത്തൊലി, നന്മാറി 
ക്ക ഴങ്ങപാധൃള്ളിക്കിഴങ്ങ,ചെമ്പ്യവള്ളിക്കഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴ 
ങ്ങ. കദളിഖാഴക്കിഴങ്ങ, കടുകരോഫണി.കുടകപ്പാലയരി,ചെ 
ഞാഴിനിക്കിഴങ്ങ, പതിമുകം, തെച്ചിമൊട്ട, രാമച്ചം, കാരകോ 
കിലരി!, തമിഴാമപലേര, ഗോരോചനം, കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, 'കല 
ങ്കൊമ്പ, ആമയോട, മുത്തുശിപ്പി, പൊന്നരിതാരം പഖിഴം 
അക്ലാരിത്തേങ്ങ, പുട്ടല്പി.ംകത്തിന്ലെര; ചെറുപിഠകത്തില് 
വേര തുദ്ഖപ്പുവ്വ, അയമോതകം, ജീരകം ഇവ അരധുകലക്കി 
നെയ്യും സെയ്യാട്ട സമം യൊല്ലിക്കനീര, കരിമ്പിന്നിര ഇല 
യും ചേത്ത കാച്ചയയിച്ച പുരട്ടുകയും സേവിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 
ഡ്്ല്പാ വിസരപ്പങ്ങളും ശമവചം, ബലത്തെയും ആയുസ്സിനെ 

യ്യും ഉ,ണ്ടാക്കും. ഭൂ തൊപചദവാദി ക്കയും ശമിപ്പിക്കും. 



ചതുദ്ൂശാദ്ധ്യായഃ ൨൪൦൭ 

ൂ (വിസപ്പ്യാന്തക ഘൃതം) 
൧0൧. ആരണ്യതുമ സിലില്വവാശാദുസ്പശകാഫലൈഃ&! 

യൂഥികാലൈഴിനിഗ്ഗണ്ഡിശുകശിംണീസ്ഥിരാദ്വയൈ& 

൧൦൨ .മുവ്യാസൂചിമതീപാഠാപിശാലൈലെയകൈരപി।! 
സിദ്ധെകഷായെക്ഷിരിദ്ൂലിരളാത്രയവല്ലൃജം॥ 

൧൧൩. വികംകതദ്വയിഫെ മതരുവല്ലയൈ ശ്വസാധിതം! 
ക്വാഥംഘൃതസമംദത്വാ തകസിപത്രജംരസം॥ 

ശഠരഃ.രാജക്ഷവദമോത്ഥഞ്ചശിതികിംശുകജന്തഥാ।! കുഹ 
ളീപൃഷ്ടജഞ്ചാപിച്ചുതെസ്പി൯പിഷ്ടയൊജിതൈഃ॥ 

൧൧൫. എലാകടചഭാങ് ഗ്യബ്ദവെല്ലധാന്യകയഷ്ടിഭിഃ। ജ്യോ 
തിഷ്ഠതീന്മു രെഖാഭ്യാംസൊശീരൈജ്ജിരകൈരപി॥! 

൧൧൬. സ്്വിഭഃകെംഫലസ്ക്ലെഫ ത ല്യാംശെനലിമിശ്രിതം। 
സദ്ധമഭ്യംഗപാനാഭ്യാംവിസപ്പ്ാന്തകമുച്യതെ! 

കാട്ടുതു ക സിവേര. കൂവളത്തിന്ധലേര., ആടലോടകത്തിന്ലേ 
ര, കൊടുത്തുവ്വചേര, കുമിഴി൯ വേര. കാട്ടമുപ്പചേര, ഏകനായ 
കത്തിന്പചേര, കരുനൊച്ചിചേര, നായ്ക്കൂരണലേര, ലഓാരിലപേ 
ര മുവ്വിലചേര, പെരുംകുരുമ്പവേര., അഘോരിധേര. പാടക്കി 
ഗക്ങ, കാട്ടചെള്ളരിചേര, മുക്കാപ്പിരകത്തിന്ചേരഇജപകൊണ്ടെ 
ക്ഷായംവച്ചനാല്ലാമരത്തില്തൊലികതഞ്ഞിക്കൊട്ടത്തില്തൊ 
ലി,കരിങ്കൊട്ടകത്തില്തൊലിനരച്ചിക്കൊട്ടകത്തില്തൊലിഇ 
വകൊണ്ടുലവേറെ കഷായംവച്ച നെയ്യൊടു സമംമേല്പഠത്തെ 
കഷായത്തില്ചേത്തതുരടിലേരുമ്മല്തൊലി,പൈയുംകതലെ 
രുമ്മഅതൊലി, പൊന്മരത്തിന്തൊലി ഇവകൊണ്ടും ചെഠെക 
ഷായംവച്ച നെയ്യൊടുസമം ചേത്ത തുളസിയില. കരുന്തുമ്പ 
യിലകരുമുരുക്കിലൃതെങ്ങിന് പ്ൃക്കുലയരി ഇവഠറിന് നിരുക. 
കൂം നെയ്യൊടു സമംചേത്തപിഴിഞ്ഞരിച്ചഏ ലത്തരി,കടകപ്പാ 
ലയി,ചെറുതേക്കിന് ചേര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങം വിഴാലരി, കൊ 
ത്തമ്പാലയരി,എരട്ടിമധുരം,ചെറുപ്പുന്നയരി,കര്കൊകിലരി 
രാമച്ചം, ജീരകംകരിഞ്ചീരകം,പെരുഞ്ചീരകം ഇവ അരച്ചു കു 
ലക്കി നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും സമമായി ചേത്ത കാച്ചിയ 
രിച്ച പുരട്ടുകയും സേധിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. എല്ലാവിസപ്പുങ്ങളും 
ശമിക്കും. ഇതിനന വിസല്പ്ാന്തകമെന്നപേരാകുന്നു. വെജിച്ചെ 
സമമായി ചേപ്പാന൯ പിധിച്ച എങ്കിലും വിസപ്പ്ാന്തക ഘൃ 
തമെന്നുതന്നെ വ്യവഹാരത്തെ സ്മ്മതിക്കു നിമിത്ത മായിട്ടുവെ 
ലിച്ചെണ്ണുപറഞ്ഞതില് കുറച്ചു ചേത്തിട്ടും ഒട്ടുംതയനൊെ ച്ചേക്കര. 



൨൪൮ ആരൊഗ്ൃയകല്ലദ്രമെ ബോലചികിത്സായാം 

തെയും അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചു കാച്ചാമെന്നും അഭിപ്രായ 
മുണ്ടെന വിചാരിച്ചുകൊറാകയും വേണം. 

(സിദ്ധയോഗ ഏതം) 
൧ഠ൭.ഖദിരസ്യതു ലാംക്ണ്ണണാംപക്തവാഡ്കശതെംഭസ ) 

ശതഭാഗാവശിഷ്ടെസ്മി൯ സ്വതുല്യംസോമവല്പിജംഃ॥ 
൧ഠ൮.ര സംസംയോജ്യപ്യതെതുകല്ല്യിതൈടകടുഭിസ്ര്രിഭിട! 

ത്രിഫലാ മധുകാംഭൊദവലിളംഗമിസിധാന്യകൈഃ॥ 
൧ഠ൯.എലാകു ടചനാശഗൈശ്ചഘ്ൃതപ്രസ്ഥംവിപാചയെല്। 

ഇതെ്യെതല് സിദ്ധയോഗാഖ്യം സപ്പിസ്തവ്യവിസപ്പുനുല് ॥ 
കരിങ്ങാലി .ാതല തുലാം ൧ ഇടിച്ച നാനൂഠറ ഇടങ്ങഴി ലെ 

ഒളത്തില് കഷായംവച്ച നാലിടങ്ങഴിയാക്കി അതില് നാലിട 
അ്ങഴിസോമ വള്ളിയുടെ നീരചേത്ത അരിച്ചു ചുക്കമുകകതിപ്പലി 
കടുക്ക,നെല്ലിക്ക,താന്നിക്ക,എരട്ടിമധുരം.മുത്ത്ങക്കിഴങ്ങപിഴാ 
ലരി, ശതകുപ്പ, കൊത്തംപവലയരി,ഏലത്തരി, കടകപ്പാല 
യരി,നാഗപ്പവ്വ, ഇല അരച്ചുകലക്കി, നാനാഴി നെയ്യുചേത്ത 
കാച്ചി അരിച്ച സേവിപ്പ്ിക്കു. കലു,ം നാഴിക്ക ആറുകഴഞ്ച പീ 
തം ചേക്കുക. ഈ നെയ്യിനന സിദ്ധയോഗമെസ പേരാകുന്നു. 
എല്ലാവിസപ്പങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയും. 

(അമൂുതാബ്യഹത്യാദി ഏതം) 

൧൧൦. അമുതാബ്ലഹതീക്വാഥെജാത്യാഗദ്ൂരികാദ്വയാല്, 
ശ്രിജടാകാരവല്ലി ഭ്യാംജാംബവാല്പല്ലപാദപി॥ 

൧൧൧. ൭൮0 നുജംബുപത്രാ ഭ്യാംവിരളായാശ്ചപല്ലവാല്! 
നീലീശിഖഴിമദ്ദിന്യയൊടപത്രെ ഭഃകിംശുകസ്യയച്ച 

൧൧൨.രസമുദ്ധയ, ത്ൃയസംയോജ്യചന്ദനാബ്ലഫലത്രയൈഃ 
ചതുജ്ജാതകയഷ്ട 0ഫ്വകുഷ്ലൈരപിചകല്ലകിതൈഃ 

൧൧൩.പക്വം സപ്പ്റിശ്വഷപാനെനലിസപ്പാനഖിലാനപി। 
ദുഷ്ഠാന്യതൂംഷികുഷ്ടാനിപാമാനംചനിയച്ഛുതി! 

ചിററമുത, ചെറുഖഴുതിനലേര, ഇവകൊണ്ടു കഷായംലെ 
ചു അതില്പിച്ചുകത്തില, കൂക്കില, കഞ്ഞിക്കൂ ക്കില, തൃച്ചിട, 
ചെറുക്ക, ഞാവല്ക്കു്വ കറുക, ഞാഠക്കൂമ്പ, കഞ്ഞിക്കൊട്ട് 
ത്തിന് കൂമ്പ.അമരിയിലം,മലയമുക്കി,കരുമുരുക്കില ഇഖവററിന് 
നീരചേത്ത ചന്ദനംമുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങത്രിഫല,ഏലത്തരി,.ഏ 
ലപംഗത്തൊലി;പച്ചിലംനാകപ്പവൃ,എരട്ടിമധുരം,കൊട്ടം ഇ 
വ അരച്ചുകലക്കി നെയു ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേലിപ്പിക്കു. 

എല്ലാലിസപ്പുങ്ങളും മാണ്ണുക 9 കു റും ചിരങ്ങും ശമിക്കും. 



ചതുദ്ദശാദ്ധ്യായ ഃ ൨൯, 

(പാരന്തീപുഷ്പാദി മുക്കുടി) 

൧൧൪ .പാരന്തിപുഷ്ണചാങെ ഗരികൈശികീഘനധാന്യകൈഃ | 
പക്വപിഷ്ഷ്യൈഃഖളസ്സിദ്ധസ്തക്രെസവ്വലിസ്വ്്യുനുല് പ് 

തെച്ചിച്ചവ്വ, പുജിയാരില, മാശിക്ക, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം കൊ 
ത്തമ്പാലയരി ഇവ മോരില് പുഴങ്ങിയരച്ച മോരില്കലക്കി തി 
പ്പിച്ച സേവിപ്പിക്കു. ഫ്ഠ്ല്പാ വിസപ്പുങ്ങളും ശമി 24. 

(അമൂലെതസാദി മുക്കട) 

൧൧൭ .അമൂപേതസചാട്് ഗരിചാരന്തീപുഷ്ണ്ുധാന്യകൈഃ ] 
ഡാഡിമെന്ദ്രയലാമ്മലൈശ്ചഖളസ്തൃവലിസപ്ല്നുല് ॥ 

ഞെരിഞ്ഞാംപുളിക്കിഴങ്ങ, പുളിയാരില, തെച്ചിപ്പവ്വ,കൊ 
ത്തമ്പാലയരി; താളിമാതളക്കായുടെ മാട, കുടകപ്പാലയരി, മു 
ത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണ്ട് മുക്കുടിവച്ച സേലിപ്പ്ിക്ക. എല്ലാ 
വിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും. 

(വൃശ്ചീചമൂലാദി മുക്കുടി) 
൧൧൬. വൃശ്ചീവമൂലപിരളാപല്ലവാഭ്യാംകൃതഃഖ്ഖളുഃ | 

കൈശികിരജസൊപെതഃപീതസ്സ്റധചിസപ്പുനുല് ക 
തമിഴാമലേര, കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തി൯തളിര ഇവകൊണ്ട മു 

ക്കുടിവച്ച മാശിക്ക പൊടിച്ചിട്ട സേവിപ്പിക്ക. എല്പാ വിസ്റ്റ 
ങ്ങതും ശമിക്കും. 

(അമൂതാദി മുടി) 
൧ ൧൭.അമുതാഘനഭൂനിംബകഹളീപുഷ്യപഫണൈഃ | 

ശാരിബാച്ചൊരപാരന്തീപുഷ്ഠുചാങെ ഗരികാദകൈഃ ॥ 
൧൧൮. ജീരകത്രയമായയരീകൈശികീശശിരാജിഭിഃ | ജ്യോ 

തിഷ്ടതീലികംഗൈലാഖെതസാമുകഡാഡിമൈഃ ॥॥ 
൧൧൯. സിതാജാതിഫലെന്ദ്രദൃപല്ലചൈശ്ചകൃതഃഖമഃ 

മാണിമഥ ര ജൊയുക്തഃപിതസ്സ്റവ്യചിസല്പ്യനുല്॥ 
ചിററമുത, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ. പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല്തൊ 

ലി, തെങ്ങിന് പ്പക്കുലയരി, പാവിട്ടത്തളിര, നന്നാവിക്കിഴങ്ങം, 
കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, തെച്ചിപ്പപ്പം പുളിയാരില, ജീരകം, കരിഞ്ചി രകം, പെരുഞ്ചീരകം, ചെറുകടലാടി, മാശിക്ക, കാർര്കൊകി ലര, ചെറുപ്പന്നയരി, വിഴാലരി, ഏലത്തരി, ഞ്ഞരെരിഞ്ഞാംവു കിക്കിഴങ്ങ, താളിമാത മു ങ്ങയുടെ മാട, തിപ്പലി, ജാതിക്ക, മരു തി൯തളിര ഇവകൊണ്ടെ മുക്കുടിപച്ച ഇന്തുപ്പ പൊടിച്ചിട്ട ന്നേ ലിപ്പിക്ക. എല്ലാ ജിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും. 

൩൨൨. 6 



൨൭൦0 ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

പൂടപാക കഷായങ്ങറം 

(ശാകള്ടവ്യാദി) 
൧൨൦. ശാക്ടവ്യാനിശാദ്വന്ദ്വപാരന്തീമുകംളാഭയാഃ । 

വിമുംഗകൈശികിജാതിഫലാനിചകണാദ്വയം ॥ 
൧൨൧. കിംഹുകസ്യചപത്രാണിരുദ്ധ്വാകെരഫലൊദരെ | 

ആലപ്യഗൊമയൊപെതസ്തിശ്ധമുത്തികയാചതല് ॥ 
൧൨൨. ഫലമംഗാരപുഞ്ജുസൃഗഭെനിക്ഷിപ്യപാചയെല് 

അതീത്യാദ്ധമുഹുത്തംതദാദായൊദരതൊജലം ॥ 
൧൨൨൩. ഗൃഫീത്വാതസ്യപ്തംതമ്മാക്ഷികെണസമന്പിതം 

പായയെര പൂട വാകൊയംക്വാഥസ്സ്റദ്യലിസല്ുനല് | 
തേക്കിന്കൂമ്പ, കറുക. വരട്ടുമഞ്ഞെ€ം, മരമഞ്ഞത്തൊലി, 

തെച്ചിമൊട്ട, കടുക്ക, വിഴാലരി, മാശിക്കം ജറതിക്ക, തിപ്പലി, 
അത്രിത്തിപ്പുലി, ശം൭മുരുക്കിന്കൂമ്പ ഇവ ഇളയവീരിശഐെറ അക് 
ത്താക്കി ചെള്ളംപോകാത്തപിധത്തില് പഴുതടച്ച ചാണകവും 
വൃയഠറുമണ്ണുംകൂട്ട? പൊതിഞ്ഞ തീക്കണലില് ചുട്ട ഒരു നാഴിക 
വെവിച്ച പടുത്ത ഇളനിഴിന്െറ ധെള്ളമെടുത്ത ആറിയാല് 
തേ൯ ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക ഈ വിധം ഉണ്ടാക്കുനതിന്ന പുട 
പാക കഷായമെനാ പേരാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ച്ചെയ്താല് എല്ലാ 
വിസപ്പുങ്ങതും ശമിക്കും. റി 

(യികംഗക ടചാദി) 

൧൨ ര'.വിമംഗകടചൈലെന്ദരെഖാധാന്യകപപ്പുടൈഃ | 
ജ്യോതിഷ്ടതിഞ്ചളുപ്പാഞ്ചശാക കിംശുകയൊദ്ടളൂം॥ 

൧൨.൭. ജീരകത്രയപാരന്തികുസുമാംബുധരാഭയാഃ | 
വിശാ ലാശാരിബാദ്വന്പ്വകൈശികീശ്ചസഹക്ഷിചേല് ! 

൧൨൬.നഠാളികെരൊദരെതസ്മാല് പൂവൃവചചശൃതംജലം | 
ആദായകൈശികിചചണ്ണുമ ധുമിശ്രംചപായയെല് ॥ 

വിഴാലരി, കുടകപ്പാലയരി, ഏലത്തരി, കാര്കോകിലരി, 
കൊത്തമ്പലേയരി; പപ്പടം, ചെറുപ്പന്നയരി, കറുക.തേക്കിന് 
കൂമ്പ കരുമുരുക്കി൯കൂമ്പ, ജീരകം. കരിഞ്ചീരകം, പെരുഞ്ചിര 
കം, തെച്ചിപ്പയയം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കട്ടക്ക, കാട്ടലെള്ളരിലെരം 
നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പാവള്ളിക്കിഴത്ക, മാശിക്ക ഇവ ഇളന്മീരി 
നെറ അകത്താക്കി മേരുപ്രകാരം ചുട്ടെടുത്ത അതിന്െറ അ 
കത്തെവെള്ളം അരിച്ചെടുത്ത മാശിക്കയുടെ പൊടിയും തേനും 
ചേത്ത സേധിപ്പ്യിക്ക, എല്ലാലിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കുമ. 



ചതുദശാദ്ധ്യായ ല ൨ഠീ൧ 

(വെല്പാമലകാദി) 

൧൨.൭. വെല്ലാമേലകവൃശ്ചീവപികംകതനിശാദ്വയൈഃ। 
ക്ഷിരിദൂഖിരമാശാകകദംബ ധവവച്ചൃ,ലൈഃ॥ 

൧൨൮. അജമൊജാ ഭയാജാതിഫ ലമാഗധികാദ്വയൈഃ | 
ജീരകത്രയ ദേചാഹ്വവരാമളഹിമയഷ്ടിഭിഃ ॥ 

൧൨ ൯. ദ്രാക്ഷാഖദിരശൈലെയ മധ്മൂകന കദൈരപി | 
നാളികെരൊദരസ്ഥാം ഭഃപക്വംപ്രാഗ്വദ്വി സവ്്യനുല് ! 

പിഴാലധി, യെല്ലിക്ക, തമിഴാമവേര, ലൈയുംകതവേര വ 
രട്ടുമ ഞ്ഞഠം,മരമഞ്ഞത്തൊലി,നാല്ലാമരത്തിന്൯തൊലി കഞ്ഞി 
ക്കൊട്ടകത്തിന്ലേരുമ്മല് തൊലി, തേക്കി൯തൊലി, കടമ്പിന് 
തൊലി, ഞമധേരുമ്മല്തൊലി, ജീരകം, കരിഞ്ചീരകം, ചെ 
രുഞ്ചീരകം, ദേവതാരം കരയാന്മുവം ചന്ദനം, എരട്ടിമധുരം, 
മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം, കരിങ്ങാലിക്കാതലം  കുന്മതം, ഇരുപ്പുക്കാത 
ല, രാമച്ചംഇവകൊണ്ട മേല്പ്രകാരം ഇളനിര വേവിച്ച ആ 
തിലെ വെള്ളമെടുത്ത മേല്പ്രകാരം സേവിപ്പിക്ക. എല്ലാ ചി 
സപ്റ്ുങ്ങളും ശമിക്കും. 

(ഖദിരാസലം) 
൧൨൩൦. ക്വാഥെഖദിരസാരെണസിദ്ധെഷ്ടാംശാവശെഷിത്തെ 

ദ്രൊണമാത്രെമുതാസൊമലതെദു ശ്ധതരുത്വച$ഃ ! 
൧൩.൧. ഏുവ്യാഞ്ചഭൂംഗരാജഞ്ചപാരന്തികുസമാനിച 

ലി ഠകെദ്വെപിശാലാഞ്ചപ ലമാത്രാണിനിക്ഷിചെല് | 
൧൩൨. ക ഇ്്ാനിബദ്ധവാതല്പാത്രചദനംസമ്യഗാതപെ | 

സന്താപ്പ്യക മഫസ്ത്ീവ്വെക്വാഥംതംഭാജനെശുഭെ ॥ 
൧൩൩. പുരാണെമുന്മയെലൊയ്ര മുണാങകാഗരുചന്ദനൈ $ ! 

സുഗന്ധിദ്രപസംപിഷ്ലൈല്പിപ്പെശുഷ്ടെ ചധൂപിതെ | 
൧൩ ൪. ശ്രിചെഷ്ടസജ്ജയഷ്ട 0ഹ്വകന്ദുരുഷ്ലഹിമദ്വയൈ [ 

സൊശീരൈഡസ്സ്ുഘ്യ തൈ ഃപൂതംസ്വതുല്യമധുമിശ്രിതം ॥ 
൧൩൭. ആധായകെതകിപുഷ്ല്്വംസയന്ഗമയെത്രയഫം ള 

പായയെച്ചചതുത്കെഗ്നിപ്രഭാതെനന്ത്രെഷുച | 
൧൩൬. പ്രൌക്തൊയംഖരനാദെനഖദിരാസലള ത്തമട$ 

1 ശിലിതഃകുഷ്ടരുഷ്ടാരുവ്വിസപ്പുകലനാശനഃ ॥ 
നൂ൨റിരുപത്തെട്ട പലം കരിങ്ങാലി ക്കാതല നൂഠഠിരുപത്തെ 

ട്ട ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് ഇടിച്ചിട്ട കഷായംവച്ച പതിധാഠിട 
ഞ്ങഴിയാക്കി അരിച്ച ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അതില്ചിററമൃത, 
സൊമവള്ജി, നാല്പാമരത്തിന്തൊലി,കഠുക, കുഞ്ഞുണ്ണി,തെ 



൨൭൨ ., ആരോഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്ധഡായാം 

ചപിപ്പുവ്വംജീര കം. കരിഞ്ചിരകം കാട്ട ചെള്ളരിചേര ഇവ മാരെ 
പലം ചതപചിട്ട മരു ദിപസം മുഴുവന് പാത്രത്തിന്െറ വായന 
ല്ൃവണ്ണംകെട്ടി കഠിനമായ പെയിലത്തയെച്ചു തിരുബിപ്പിഴി 
ഞ്ഞെരിച്ച ആ കഷായത്തില് തേൻ സമംചേത്ത മയങ്ങിയ മ 
ണ്ലാത്ൂത്തിന്െറ അകത്ത പാച്ചോഠഠിത്തൊലി, താമരവളു 
യം. അകില, ചന്ദനം ഇവ പനിനീരിലരച്ചു തേച്ചുണക്കി തി 
രുവട്ട്പ്പുശ, ചെഞ്ചില്യം, എരട്ടിമധുരം. കുന്തുരുക്കം, ചന്ദനം, 
രക്ത ചന്ദനം, രാമച്ചം ഇവപ്പൊടിച്ച നെയ്യുകൂട്ടി പുകച്ച ആ 
പാത്രത്തിലാക്കി കൈതപ്പവ്യകൊണ്ട വാസൌനകൊടുത്ത അട 
ചു സൂക്ഷിച്ച നാലാംദിചസംമുതല് രാവിലെനേരം അതില്നി 
സ വേണ്ടതെടുത്ത സേപിപ്പിക്ക. എല്ലാവിസപ്പുവും കുഷ്ടവും 
പുണ്ണുകളും ശമിക്കും. ഇതിനാ ഖദിരാസവമെന പേരാക്രന്നു. 
ഇത ഖരനാഭദനെന്ന ആചായുനാല് പലിധിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. 

(ശിംശപാസവം) 

൧൩൭. ശിംശപാതരുസാരെണപ്രാഗ്വദെലപ്രകല്ലിതഃ। 

വിസപ്പാനഖിലാന്ഫന്തിചിഖ്യാതശ്ശിംശപാസലഃ 

കരിങ്ങാലിക്കാതലിന പകരം ഇരുമുള്ളില്കാതല ചേത്ത 

മുന്പറത്തേവ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയാല് ആയത ശിംശപാസവ 

മെനാഠിക. ആയതിന്െറ ഫലവും മേല്പ്രകാര മാകുന്നു. 

1! 

(വാല്ക്കാസവം) 

൧൭൮ ക്ഷീരിദ്രപിരളമുലകദംബഖദിരത്വചാം 
നിഷ്ടവാഥൊമേധു നാ യുക്തസ്ത്വാദ്ധതുല്ല്യെനമുന്മയെ 

ലി 

൧൩. ൯.പൂയ്യപല് സംസ് കൃതെപാത്രെനിഷിക്തഃകടുഭിസ്രിഭിം 
ജീരകൈശ്ചാപികൈശിക്യാപികുംഗൈദ്ധാ ന്യകൈരപി 

൧൪0. എലാകു ടചശീതാംശുരെഖാജ്യൊതിഷ്ടതിയുതൈഃ । 

പിശാലാമുലലൈകണ്ഠപാരന്തീപുഷ്ക്രദാരുഭി ! 

ച൪൧. ശാരിബൊശീരസൈരെയമധുകൈശ്ചകൃതംരജഃ।! 
മധുത്ര്യംശസമംകൃത്വാബദ്ധാവസ്ര്രെണ മജ്ജനാല് ॥ 

൧൪൨. തസ്യപഞ്ചാഹതഃപ്രാപ്ടവിയ്യഃപ്രാതഃപ്രയോജിത 

എഷവാലൃയസലൊനാമധിസല്ല്യാ ന്ലിനിയച്ഛുതി ॥ 

നാല്പാമരത്തിന്തൊലി, കത്തിക്കൊട്ടകത്തിന്ലേരിന്മേല് 

തൊലിം,കടംപിന്തൊലി കരിങ്ങാലിത്തൊലി ഇലകൊട്ടെക 

ഷംവെച്ചു പിഴിഞ്ഞഠിച്ചു അതില് പകുതി തേര ചേത്ത മുന് 

പറഞ്ഞപ്രകാരം തേച്ചുണക്കി പുകച്ച മയങ്ങിയ മണ്ണ്രോത്ര 

ത്തിലാക്കിച്ചക്കമുളകതിപ്പലി,ജീരകം,കരിഞ്ചീരകംപെരുഞ്ചി 
1... പി 



ചതുദൂ ശാഭ്ധ്യായഃ ൨൭൨. 

 രകംമാശിക്കവിഴാലരി, കൊത്തംപാലയരി, ഏലത്തരി, കുട 

കപ്പാലയരി,കാര്കോകിലര॥, ചെറുദ്റന്നയരി, കാട്ടചെള്ളരി 
വ ) പേര തുന്പ്പവവ, തെച്ചിപ്പവ്വം ദേവതാരം, നന്നാറിക്കിഴത്മഃ, 

രാമച്ചം. ക്രിമ്കറുഞ്ഞിലെര, എരട്ടിമധുരം, ഇവ കൂട്ടിപ്പ്പൊടി 
ണ്ടാക്കിയ ചൊടി തേനിനെ മുന്നില് ഒരു ഭാഗത്തോടുസമ 

മാക്കി എടുത്ത മരു വസ്രൂത്തിലാക്കി കിഴികെട്ടി ആക്കിഴി മെ 

ലുറഞ്ഞ കഷായത്തില് താത്തി പാത്രത്തിന്െറ പായകെട്ടി ആ 
 ഞ്ചദിപസം കഴിഞ്ഞാല് ആറാം ദിവസം മുതല് പുലച്ചെ അ 

തില്നിന്ന വെണ്ടതെടുത്ത സെലിപ്പിക്ക എല്ലാ പിസപ്പുങ്ങളും 
ശമിക്കും. ഇതിന്ന വാല്പയാസവമെണാ പേരാകുന്നു. 

11 

(പുഷ്ണിസേലം) 
൧൪൨൩. കുസുമൈര്ദ്രൊണ മാകന്ദപ ലാശകരപിരജൈഃ। 

കിംശുകാശൊകപാരന്തിചംപകപ്രഭവൈരപി ॥ 
. ഫര്ര്. സര്ദ്ധഃപ്രാഗ്വല് കൃതെപാത്രെ നിഷിക്കതൊമാക്ഷികാ 

ന്വിതഃ। ത്ൃ്യഫെണാഹിതവീയുശ്ചപൃവ്യോക്തവിധിനാന്വഹം? 
൧ര:൫൭ പ്രഭാതെശീലിതസ്സുദ്യാന്ലിസപ്പുന്വനിയച്ചുതി 

 പക്ഷെണെകേൌനചൌട, 9യ മാസവഃപരികീത്തിതട 
തുമ്പപ്പല്ം തേന്മാവിന് ഘവം പ്ലാശിന്ച്യവം അലരിപ്പപ്വം 

മുരുക്കിന്ച്ചവ, അശോകത്തിന്ച്ചവ, തെച്ചിപ്പവ്വ, ചമ്പക 
ത്തി ചവ, ഇവകൊണ്ട കഷായംവെച്ച പിലിഞ്ഞരിച്ച ആ 
തില് പകുതി തേന് ചെത്ത മുന്പഠഞ്ഞപ്രകാരം പാത്രത്തിലാ 

ക്കി അതില് മുന്പഠഞ്ഞ പൊടിക്കിഴിതാത്തി വായകെട്ടി വെ 
ചുനാലാം ദിവസംമുതല് രാവിലെ അതില്നിനന ലേണ്ടതെടു 
ത്ത സേവിപ്പിക്ക, പതിനഞ്ച ദിപസംകൊണ്ടെ എല്ലാ വിസപ്പു 
അങ്ങും ശമിക്കും. ഇതിന്ന വൃഷ്ട്ഠാസവമെന്ന ചേരാകുന്നും 

(മഞ്ജിഷ്ഠാദി ഗുളിക) ഥ് 
൬൪. മഞ്ജിഷ്ടാമധുകൊശീരശിംശപാലിജയാസ്ഥിഭിഃ 

കൈശികിന്ദ്രത്വഗാംഭോദപിശാലാമുലപൈഠിഭിഃ ൮ 
൧൪൭. ശാകത്വക്ചന്ദനാഭിരുഗുള ചീ ഗൊപികാദ്വയൈട്। 

'  മാത്രീപിദാരലാരാഹിജിവന്തീ ഭിശൂതാഹ്വയാ ॥ 
൧൪൮. വിളംഗകുടചൈലെന്ദുരെഖാധാന്യക ഭാസ്വരൈഃ। 

ജീരകത്രയനിഗ്ഗണ്ഡിമുലജാതിഫലൈരപി ॥ 
& ; 1, ൧ര൯. പാരന്തീപുഷ്ണു ഡാരെണക്ഷീിലല്യരസെൈനുച്ചു 

ക്വാഥെനത്രിഫലായാശ്ചപിഷ്ൈരദ്വത്ത നാല് കൃതാഃ ॥ 
൧൭൦. കൊലപ്രമാണാസ്സ്റുംശുഷ്ലാഗുളികാമാക്ഷികാന്വിതാ। 



൨൭൪ ആരോഗ്യകല്ലഭൂമെ ബാലചികിത്സായം 

ലീഡ്ധാഃപ്രാതവ്വിനിഷ്ടുന്തിലിസപ്റ്യാനഖിലാഗ്്്്ധ, വം! 
മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി,എരട്ടിമധുരംരാമച്ചം, ഇരമുള്ളില്കാതലം 

കടുക്ക ശടരു, മാശിക്ക, നീര് മരുതിന് തൊലി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം, 
കാട്ടപെള്ളരിവേര, ഏകനായകത്തിന്ഖെരതേക്കില് തൊലി, 
ചന്ദനം, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ചിററമുത, നഗ്നാഠിക്കിഴങ്ങം, പാ 
പൃള്ളിക്കിഴങ്ങ, നെല്ലിക്ക, മുതക്കിന്കിഴങ്ങ, നിലപ്പനക്കിഴ്ങ, 
അടപതിയ ന്കിഴങ്ങ, ശതകുപ്പ വിഴാലരി, കുടകപ്പാലയരി 
ഏലത്തരി, കാര്കോകിലരി, കൊത്തമ്പാലയരി, ചെറുപ്പന്ന 
യരി, ടീരകം. കരിഞ്ചിരകം. പെരിഞ്ചീരകം, കരുനൊച്ചി 
വേര, ജാതിക്ക ഇവ തെച്ചിപ്പവ്വി൯നീരിലും നാല്ലാമരത്തില് 
തൊലികളുടെ നീരിലും ത്രിഫലക്കഷായത്തിലും അരച്ച ലന്ത 
ക്കുരു പ്രമാണം ഗുളികയുരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി തേനില് സ്വ 
വിപ്പിക്ക. എല്ലാ വിസപ്പുങ്ങളും ശമിക്കും. 

(ലാക്ഷാദി ഗുളിക) 

൧൫൧. ലാക്ഷാഖജ്ണുപതീദ്വന്ദപ്വധനികാദെലദാരുഭിഃ 
ഭൂനിംബകഫജിപൃഷ്ഠകൈശികീചന്ദനദ്വയൈഃ॥ 

൧൭൫൨. വിശാലാമൂലവൈകണ്ണവ്ൃശ്ചിലലിജയാസ്ഥിഭിഃ। 
ശംഖയിദ്ൂമസാരംഗശൃഗേശല്യക ഭസ്കഭിഃ ॥ 

൧൫൧. .സ്ഥൌണെയകലിസപ്പഘ്ഠീശതാഹ്വാീരകത്രയൈഃ। 
പാരന്തീമുക മാനന്താശാക കിംശുകവച്ചയലൈഃ ! 

൧൫൪. കാളാനുസാരിശൈലെയവചാതുരുവകാസ്ഥിഭിഃ | 
ദാവ്വീപടൊലയഷ്ട 0ഫേവപത്മകെന്ദ്രയവൈരപി ॥ 

൧൫൫. ജൊതിഷ്ടതീംസ മാനാംശാംകൃത്വാതൈദഃപേരിപെഷി 
തൈഃ। പാരന്തീമുലസിദ്ധെനക്വാഥെനത്രിദിനംപുനഃ॥ 
൧൭൬. ശാകകിംശുകനിരഗ്ലുണ്ഡിലിരളാപല്ലവാംബുഭിഃ 

ഏഎകൈകഞ്ചാപ്യഹ കയ്യാല് ഗു കാടകൊല സമ്മിതാഭ 

൧൫൭. ഛായാശുഷ്ട്രാ കദംബ സൃക്ംശുക സ്യാഥവാത്വചഠ്യ 

പാരന്ത്യാവാവിപക്വെരതാഭകേഷാകഷെണ പായയെല്॥ 

൧൫൮. കാരവികൈശികിലോക്ര, ധവികാഭിക്ശതെനപാ।! 

എഷ്പ്രയൊഗസ്സ്റവ്വെഷാംയി ശാമ ി 

കേറലരക്കം, വെണ്ടാടത്തൊല |, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങം കൊത്തും 

പാലയരി,ദേഖതാരംുപുത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മ൯തൊല!, തെങ്ങി 

ന്ച്ചക്കു ലയരി, മാശക്കം ചന്ദന ക്േചന്ദനാംംകട്ടേലെ ടി 

വേര, തൃമ്പപ്പുവം തമിഴാമവേര, ഗും യ. പവം 

കലംകൊമ്പം മുഒന്കോലിനെറഭസ്തയ രുണിയാങ്കംകരപ്പാ 
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ബ്ഖടട, ശതകപ്പുംജീരകം,കരിഞ്ചീരകം, ചെരുഞ്ചിരകം, തെച്ചി 

മൊട്ട്,കറുകംതെക്കിന് തൊലിംകരുമുരുക്കി൯തൊലി,കലുപ, ക 
ന്മതം. വയമ്പം നീരട്ടിക്കുരുവിന്പരിപ്പ,മരമഞ്ഞത്തൊലി;പ 
ടോലം എരട്ടിമധുരം, പതിമുകം, കുടകപ്പാലയരി ഇവ സമം 
ഒക്കക്കൂടിയെടത്തൊളം ചെറുല്പന്നയരി ഇങ്ങിനെകൂട്ടി തെച്ചി 

ലര് കഷായത്തില് മുന്നു ദിപസം അരച്ച പിന്നെ തെക്കി൯ 
കൂമ്പ, കരുമുരുക്കി൯കൂമ്പ, കരുനൊച്ചിയുടെ കൂമ്പ, കഞ്ഞി 
ക്കൊട്ടകത്തിന്കൂമ്പ ഇവററിന് നിരില് മാരോ ദിചസം അരച്ചു 
ലന്തക്കുരുപ്രമാണം ഗുജികയുരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി കടമ്പിന് 

 തൊലികൊണ്ടൊ കരുമുരുക്കിന്൯തൊലികൊണ്ടൊ തെച്ചിലെ 
രുമ്മല്തൊലികൊണ്ടൊ കരിഞ്ചീരകം,മാശിക്ക,പാച്ചെററി 
ത്തൊലി, കൊത്തമ്ചാലരി ഇപകൊണ്ട കഷായംവച്ച ആ 

 തില്ചേത്ത സേപിപ്പിക്ക. എല്ലാവിസപ്പ്ുങ്ങളും ശമിക്കും. 

(വിസപ്പ്യാശനി ഗുളിക) 

൧൫൯. ഭാഗാനഷ്ടൌമധുസ്സറഹ്യാവിസപ്പാഷ്്ാദശാംശകാന്! 
ദ്വാവംശകെ ചെകൈശിക്യാഃപഞ്ചാംശാനുഖദിസ്യച! 

൧ന്നഠ.ഖാദിഒ രണംഹംഷായെ ണകിംശുക സ്വരസെനചച। 

ആജെൌനപയ സൈലെയപല്ലവാനാംര൭ സനചച! 

൧൬.൧. വിശാലെക്ഷ്വാക മൂലാബ്ബകഷായെണചസന്തതം! 
പിഷ്്വകൈകമഫ ഃകയ്യൂാല്ഗുജികാഃകൊലസമ്മിതാഃ। 

൧൬൨. ഛായാശുഷ്യാശ്ചതാഃകൃത്വാചൃള്്റികൃത്യാശഒ യല്പ്ര 
ഗെ) യൊജിതാമധു സപ്റ്റിഭ്യാംവിസഖ്പുപിനിപ്പത്തയെ 

പ്രശമായചകുഷ്ടഠാനാംരക്ത സ്വയസ്ഥാപനായച്ച 
വിസപ്പാശനയൊനാമഗുജികാടകഥിതാഇ മാഃ 

പാവ കഴഞ്ച എട്ട, കരപ്പാമ്പട്ട കഴഞ്ച പത്ത,മാശിക്കുകഴ 
ഞ്ച രണ്ട,കരിങ്ങാലിക്കാതലംകഴഞ്ഞഅഞ്ചഇഒദിനെകൂട്ടികരി 
ങ്ജാലിക്കാതലിന് കഷായത്തിലും കര മുരുക്കിലനീരിലും ആട്ടി 
ന്പാലിലും മുക്കാപ്പിരകത്തിലനീരിലും കാട്ടചെള്ളരിചെര,ക 
യുന് ചുരവേര, മുത്തെഞ്ങക്കിഴങ്ങ വ മുന്നും ന്നിച്ചുവെച്ച 

കഷായത്തിലും മാരെ ദിവസം മുറിയാതെ അച്ച ലത്തക്കുരു 
പ്രമാന്ം ഗുളൂ!കയുരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി മാരെ ഗുജിക പൊടി 
ച്ച തേനും നെയ്യുംകൂട്ടി ചാലിച്ച രാവിലെ സേപിപ്പ്ിക്കു. വി 
സ്പ്പും. കുഷ്ഠ രക്തക്ഷൊഭം ഇവ ശമിക്കും. മേല്പറഞ്ഞഥുളി 
കഷ്ണ വിസപ്പാശനി എയാ പേരാകുന്നു അശഡി എസ്തത 



൨൭൫൬ ആരോധഗ്യക ല്ദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

വജുമാകുന്നു അത വലുതായ പവ്ൃതം മുതലായതുകമെ നശി 
പ്പിക്കും എന്നതുപോലെ വിസപ്പുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന മെ 
ല്പഠഞ്ഞ പചെരുകൊണ്ട സിഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അറിഞ്ഞു 
കൊഠാകയും വേണം. 

(പിസപ്പുമുള്ളപക്ക തലവേദനയ്ക്കു) 
൧൬൩.വിസപ്ല്ൊത്ഥെശിരൊരൊഗെദാരുണെസ്തന്യപെഷി 
തം! ശ്രിഖണ്ഡശഗൈരികാംഭൊദയുതംലിംപെജ്ജയാദ്വയം॥ 

വിസപ്പും നിമിത്തമായി തലവേദന കഠിനമായി ഉണ്ടാ 
യാല് ചന്ദനം, കാപിമമല്ല്ു, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കടുക്ക ഇവമു 
ലപ്പാലില് അരച്ച നെറഠിമെല് തേക്കുക. 

തീവ്രജ്വരത്തിനാ 
൧൬൭൦:.തീിവ്രെജ്വരെതുഭൂനിംബധനികായാഷപപ്പുടൈഃ। 
സാമാനൈഃ പൌയഷ്ണുരൈര്മ്മുലൈഭക്വാഥശ്ശസ്തസ്സിതായുത 
വിസര്പ്പമുള്ളപക്ക കഠിനമായ പനിയുണ്ടായാല് വുത്തരി 
ണ്ടലേര,കൊത്തമ്പാലയരി,കൊടു ത്തുവ്ൃവധേര, പപ്പുടം ഇവ 

സമം ഒക്കക്കൂടിയെടുത്തോളും പുഷ്കരമൂലം ഇങ്ങിനെചേത്ത ക 
ഷായംവച്ച പഞ്ചസാര മെപ്പൊടിചെത്ത സേവിപ്പിക്കു. 

(ചിത്തഭൂമത്തിന്ന) 

൧൬൫. ജാതായാംചിത്തലിഭ്രാന്തൌവിസര്പ്പാത്ത സ്യശസ്യയ 
തെ മൃദ്ധ് നിസഷപകാര്പ്പാസപത്രനായകരെനുഭിഃ॥ 
൧൬൬. താമ്മകൂ ഡസ്യരക്തെനമിളിതൈജ്ലെപനംശീശൊട! 
 ശിരൊഖനമനെധാത്രീ ബലാപത്രാബൃയഷ്ടിഭിഃ॥ 

൧൬൭. കഷ ചന്ദനലാമജ്ജസലിലൈശ്ചലിചുണ്ണിതൈ&। 
സസ്തന്യനവനീതാഡ്യ്യൈല്ലെപനംതത്രശസ്യതെ। 

വിസര്പ്പുമുള്ള ശിശുവിന്നു ചിത്തഭ്രമമുണ്ടായാല് കടടക., പ 
രത്തിയില. ചെന്നിനായകം ഇഖ പൊടിച്ച കൊഴിച്ചോരയി 
ല് ചാലിച്ച മുദ്ധാവിലിടുക. 

(മുഭ്ധാവുകഴിഞ്ഞൊല് ധേണ്ടത 
വിസര്പ്പമുജ്ക ശിശുവിനെറ മൂദ്ധാവുകുഴിഞ്ഞാല്വയെല്ലിക്കു 

കുറുന്തോട്ടിയ!ല. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, എരട്ടിമധുരം, കൊട്ടം, 
ചന്ദനം. രാമച്ചം, ഇരുവേലി ഇവ പൊടി മുലപ്പാലും 
ലെണ്ണ്ണുനെയ്ക്കും ചേത്ത ഉരസി നീിരറുത്ത മൂദ്ധാലിലിടുക. 

(ക ിനമായ അരുച്ിക്ക) 

൧൬൮.തീവ്രായാമരുചൌതസ്യപാരന്തീമൂല ചചമ്മണാ। 

ആര്ദ്രകദ്രോണപുഷ്ട്ാഭ്യാംമാകുന്ദസ്യചപ്പപ്പധൈഃ! 



പഞ്ചദ്ശാ ഭ്്യായഃ ൨൭൭ 

൧൬൯. സിദ്ധഃകഷായ പോതവല്യശ്ശൂക്കരാസഫിതൊഥവാ। 
താലീസപത്രചു റു ഡ്യസ്സിതാക്ഷെദ്രയുതൊപിലാ॥ 

വിസപ്പുമുള്ളശിശുപിന്ന കഠിനമായ അരുചി ഉണ്ടായാല് 
തെച്ചിലേരിന്മെല് തൊലി, ഇഞ്ചി; തുമ്പപ്പവ്വം തെന്മാവിന്ത 

മിര, ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച പഞ്ചസാഠധയൊ താലീസ 

പത്രത്തി൯ പൊടിയൊ പക്ഷസാര, തേന് ഇപയൊ മേപ്പൊ 

ടി ചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. 

൧൭. സദ്വെഷാമിതിദിങ് മാത്രംചിസല്പാണാംചികിത്സിതം; 
അലമെതാവതാജെതുംതാന്വൈദ്യദക്ഷിപ്രമാത്മവാന്॥ 

എല്പാലി സഖല്ലങ്ങഠാക്കും കൂടി ഉ ഒ ചികിത്സ സംക്ഷേപിച്ചു 
ഇപ്രകാരം പറകപ്പെട്ട ഇത്ര മാത്രംകൊണ്ടെ എല്ലാവിസപ്പങ്ങ 
ഒെയും കാലതാമസംകൂടാതെ ബുദ്ധിമാനായ വൈദ്യന്ശമി 
പ്പിപ്പു ൯ ശക്ത നായ പരികയും ചെയ്യും. 

ഇതി വാഗ്ദാസൊപനാമകരാ മാവന്ദനാഥപണ്ഡിത പാ 
രശധെന്ദ്രകൃതാ പാരൊഗ്ൃക ല്പഴ്ലമെ ബാലചികിത്സായാംചതു 
ദൃശസ്തുബകൊനാമ ചതുദ്ശൊദ്ധ്യായഃ 

ക് 

അയത്ന രക 

ആരോഗു കല്ലുദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം. 

പഞ്ചദശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭ 

മസ്തരികാ ലക്ഷണം 

൧. ജായന്തെംഗെഷ്ട സവ്വെഷപിടകായുഗപ ച്യയാഃ, 
മസ്തരതു ല്യവരഷ്ടാണൊവെദ്യാസ്താസ്തമസ്മരികാഃ8 

എല്പാഅംഗങ്ങളിചും നിഠഞ്ഞ ചണംപയറിന് മണിപ്രമാ 
ണങ്ങളായി ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കളെ. മസ്കരിക എന്ന വൈദ്യന് 
അവഞ്ഞുകൊഠാക. ഇതിനെഠ ലക്ഷണംസ്തുഷ്ട മായി താഴെപ 
റയുംം | 
൨. ജ്പരൊവദനശൊഷശ്ചഗാത്രമദുശഥാംഗതാ 

അരുചിപ്പൊമഹഷശ്ചശിരൊരുങ്നയനാമയ ഃ।। 
൨. പീഠാസശ്ചാഗ്രരൂപാണിത സ്യപോതാദിലക്ഷണൈഃ। 

അന്യൃത്ര്വഠനിദ്ദിഷ്യൈദ്ദോഷാനുഗതിമാദിശെല്॥ 
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൨.൫൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

പനി, വായവറഠാച്ചു, അവിടലിടെനുറുങ്ങിനൊക. സന്ധി 
കഠാക്കഅയവ,അരുചി രോമാഞ്ചം, തലവേദന,നേത്രരോഗം 
ഇവ പ്വൃത്രപങ്ങളാകുന്നു. ജ്വരത്തിന്െ സംപ്രദായഭേദത്തെ 

അറിത്ഞെവാതജ്വരാദികളുടെ ലക്ഷണങ്ങം ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളി 
അപ റകപ്പെട്ടതയാതൊരുപ്രുകാര മൊഅപ്രകാരം അതാതിനെ 
ഗ്രഹിച്ച ജ്വാത്തിന്ന ഏതുദോഷം കാരണമാകുന്നുവോഅതുത 
ന്നെ മസ്തരികയ്ക്കുംകാരണമായി വരുനത നിശ്ചയമാകയാല് 
ജപരലക്ഷണങ്ങഠം പരിക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ ദോഷകോപാദികളമെ ഇ 
വിടെ അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും വെണം. 
ര. അഷ്ടധാസാനിജാഗന്തുരെകാസ്യാദ്വിഷഗന്ധതഃ। 

സൌകയ്യായചികിത്സാതുതല്സാമാന്യസ്യകഥ്ൃയതെ॥॥ 
മസ്മരിക തങ്കല്നിന്നുണ്ടാകുന്നത വാതാദികളെക്കൊണ്ടെമു 

ന്നുപ്രകാരവുംവാതപിത്തംമുതലായ ഈ രണ്ടുദോഷങ്ങളെക്കൊ 

ണ്ട മുന്നു പ്രകാരവുമാകയാല് ആവക ആറും സന്നതിപാതംര 
ക്ത ഃകാപം ഇവകൊണ്ടു മരൊന്നും ആഗത്തുകിയായത വിഷ 
ഗന്ധംകൊണ്ടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒമ്പതുപ്രകാരമുണ്ട പ്രവൃത്തിക്കു 
ളള ഏളപ്പത്തിന്നധേണ്ടി അതുകളുടെ സാമാന്യചികിത്സയെ 
ഇതിന താഴെ വിവരിക്കുന്നു. 

മസ്പൂരികാ ചികിത്സാ 

൭. പിത്തകോപംവിനാദുഷ്ടമസ്തഗ്വാനൊത്തഖന്തിയല്। 
ം മസ്തരികാഃപ്രലെപാല്യാശ്ലീതാസ്യലെനാത്ര സമ്മതാടഃ। 

൬. വാതശ്ദേഷ്ട്രാപിരു ാശ്ചപിത്തൊത്ഥാസുഭൂശംഘിമാഃ।, 
രക്തദോഷഫരാസ്ലെചയഥാഡസ്പ്യഃകല്ലിതാസ്തൂഥാ।। 

പിത്തകോപത്തൊടും ദുഷ്ടൂരക്തത്തൊടും കൂടാതെ മസ്ൃരിക 

സംഭവിക്കായ്ക്കയാല് ലേപനം മുതലായവ ശിതങ്ങളായുംതക്ത 

സാദകരങ്ങളായുമിഠിക്കുന്നത ആവശ്യമാകുന്നു. പിത്തപ്രധാ 

നമാകില് അതിശിതമക്കങളായിരിക്കുകയും ലേണം. 

(അരച്ച തേപ്പാ൯) 

൭. പീതപപ് ഫണവല്ല്രാനിപിഷ്ടെവഭപദികാരസെ। 
ഉ ല്പന്നാസുഹിതൊലെപൊനാലപനീതെനതൈസ്സ്റഹ॥ 

മഞ്ഞപ്പൂാ വിട്ടയുടെതൊലി ആനടിയ ൯നീരില് അരച്ചുലെ 

ട്്ുനെയുചേത്ത പുരട്ടുക. മസ്തൂരിക ശമിക്കും. 

൮. ൭.ല്പത്ധസ്യമാനാസ്ത്ാബുഭ്ധവാപ്യവ്വരൂപൈ ജ്ജൂപരാദിഭിട। 

ആഅപിചത്തിംഖിരെകാത്ഥംഒദ്യാനിംബത്വഗംബുനാ 
വി 



പഞ്ചദശാദ്ധ്യായ ൨േമന് 

പനിമുതലായ പൃവത്രപംകൊണ്ടെ അറിഞ്ഞമസ്പരിക പ്യക്ത 
മാകുനാതിന്െറ മുമ്പെ ലേപ്പി൯തൊലി കഷായംവച്ചു അതി 
ല് അപിപത്തിപ്പയൊടി സേധിപ്പിച്ച വയറിമക്കുകയുമാം. 

൯. ഉ ദുംബരഫ്മലംയഷ്ടാസഹപിഷ്ടവാചപായയേല് | 

ക്ഷിരെണത്രായ മാണായാരസംലാസിതയാന്വിതം | 
൧൦. ധാത്രീഗുങ്ങാഫലൊല്യാതബിജചന്ദനജംരജഃ 

തണ്ഡുലോദകയുക്തംവാനോല്പലസ്യന്തെമസ്മരികാഃ॥ 

അത്തിക്കായ, എരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ച പാലില് സേവി 

പ്പിക്ക. ബ്രഹ്മിനിര പഞ്ചസാരയിട്ട സേധിപ്പിക്ക നെല്ലിക്ക, 
 കുന്നിക്കുരുപ്പരിപ്പം വെള്ളരിപിത്തം ചന്ദനം ഇവ പൊടിച്ചു 
 . അരിക്കാടിയില് സേവിപ്പിക്ക. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ല്യക്ത മാ 

കനാതിന്ന മുമ്പെ ചെയ്താല് മസ്പഠിക വ്യക്ത മാവാതെ ശമക്കു 
കയും ചെയ്യും. ി 

(ധന്വയാഷാദി കഷായം) 

൧൧. ധന്വയാഷഹിമൊശിരശാരിബയേഷ്ട!പപ്പുടൈട। 
വിഫിതസ്സസിതാക്ഷൌദ്രഃക്വാഥൊഫന്തിമസ്മ ികാം | 

കൊടു ത്തുവ്വഖെര. ചന്ദനം. രാമച്ചം. നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, എ 
രട്ടിമധുരം, പപ്പടം ഇവകൊണ്ട കഷായം വച്ച പഞ്ചസാരയും 
തേനും മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേധിപ്പ്യിക്ക മസ്മരിക ശമിക്കും. 

(കദക്ഛീകന്ദാദി കഷായം) 

൧൨. . കദളികന്ദജീപന്തീമധുകാംബുദ ചന്ദനൈഃ [സൊ 
ശീരവാളകൈസ്സ്റിദ്ധഃപ്രാഗ്വല്പീതശ്ചഫന്തിതാം ॥ 

കദളിപാഴക്കിഴങ്ങ, അടപതിയന്കിഴങ്ങ, എരട്ടിമധുരംം 
മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, രാമച്ചം, ഇരുവെലി ഇവകൊണ്ടു 
കഷായാവച്ചു തെനും പഞ്ചസാരയും മേപ്പപൊടിചേത്ത സേവി 
പ്പിക്കു മസ്തഴിക ശമിക്കും, 

(ബലാജലദാദി കഷായം) 

൧൩. ബലാജലദധാത്രീഭിഭപടൊലാരിഷ്ടനഗരൈഃ। 
കുഷ്ടെന ധനികാഭിശ്ചക്വാഥൊത്രമധുയു ഗലിതഃ॥ 

കുറുന്തോട്ടിപേര, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, നെല്ലിക്ക, പടൊലം, 
വേപ്പിന് തൊലി, ചുക്ക. കൊട്ടം, കൊത്തമ്പാലയരി ഇവകൊ 
ണ്ട കഷായംവച്ചു തേ൯ മേപ്പൊടി ചെത്ത സേധലിപിക്കു. മ റ്റ ദ്ധ സ്ത രിക ശമിക്കും; 

ചി! 



൨൬൭ ആരോഗുൃകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(മൃുണാകാദി കഷായം) 
൧൪. മുണാളഘനജീപന്തിവരീകന്ദനിശാദ്വയൈഃ ! 

മധ്മകമധുകോശിരകഹ ളീപുഷ്ടവാജകൈഃ॥ 
൧൫. ചന്ദനദ്വയ രദാക്ഷജം ബീരഫലപചപടൈഃ 

ശാരിബാലൊല്ല,കദളികന്ദാനന്താപരൂുഷകൈഃ ॥ 
൧൬. ധഡികാമലകാഭ്യാഞ്ചപിഹിതൊമാക്ഷികാന്വിതഃ ! 

മസ്മൂ ധികാഹരമക്ഷിപ്രംനിഷ്ഠപാഥക്ു തശിതകൂഃ ॥ 
താമരവളയം, മുത്തെതംക്കിഴങ്ങം, അടപ്തിയ൯കിഴങ്ങ, ശ 

താലരിക്കിഴങ്ങംവാട്ടുമഞ്ഞെറം,മരമഞ്ഞത്തൊലി, ഇരിപ്പുക്കാത 
ല, എരട്ടിമധുരം, രാമച്ചം, തെങ്ങിന് പൃക്കലയരി, ഇരുവേലി, 
ചന്ദനം രക്തചന്ദനം; രുദാക്ഷം., ചെറുനാരങ്ങ, പപ്പടം, ന 
ന്നാറിക്കിഴങ്ങപാച്ചോഠിത്തൊലി, കദകളിപാഴക്കിഴങ്ങംകറൂുക. 
ചിഠഠിന്തലി വേര, കൊത്തമ്പാലയര]ം നെല്ലിക്ക ഇവകൊ 
ണ്ട കഷായംവച്ച നല്ലവള്ണും ആറഠിത്തണുത്താല് തേന് മേ 
പ്പൊടിചേത്ത സേധിപ്പിക്ക മസ്തൂരിക ശമിക്കും. 

(ഭൂവ്യാഘൃതം) 

൧൭. ഭൂല്യാതുലായാഃപാദാംശംസംക്ടുദ്യപരിപീഡയേല് | 
ആഡകെപയസസ്തത്തര പുതെഥപരികല്ലുിതൈഃ! 

൧൮. ക്ഷീരിദൂമത്വങ് മഞ്ജിഷ്ട വാള കൊശീരചന്ദനൈഃ | 
 യഷ്ടപ്യാഫ്പകദളികന്ദശാരിബാസര ൈരപി ! 

൧൯. സാധിതംസപ്വ്ിഷ ഃപ്രസ്ഥംമധുനാസഫപായയേല് ! 
കെവലേനപ്രലെപഞ്ചതെനക യ്യാദഹന്നിശം ॥ 

ഇരുപത്തഞ്ചപലം കറുക നാലിടങ്ങഴിപാലില് ഇടിച്ചുപി 
ഴിഞ്ഞ നീരച്ചേത്ത അരിച്ച നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി, മഞ്ചെട്ടി 
പ്പൊടി ഇരുവേലി, രാമച്ചം. ചന്ദനം,എരട്ടിമധുരം, കദളിചാ 
ഴക്കിഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചരളൂം ഇവ അരച്ചുകലക്കി നാ 
നാഴി നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച അതില്നിനഗ്ന വേണ്ടതെടു 

ത്ത അല്പം തേ൯ചേത്ത പുരട്ടുക. തേ൯ച്ചേക്കാതെ സേവിപ്പി 
ക്കയും ചെയ്തു. മസ്തൃരിക ശമിക്കും. 

൨൦. സ്തപയെദെകലിംശെതുദിപസെക്ഷിരിപല്ുയലൈഃ। 
സിദ്ധെന സപ്പ്പിഷാഭ്യജ്യകെരസ്തെഫെനലാഭിഷക്॥ 

ഇരുപത്തൊന്നാംദിവസം നാല്ലാമരത്തോല കഷായാവച്ച 

അതുതന്നെ അരച്ചു കലുയമായിചേത്ത കാച്ചിയനെയ്യൊ ലെ 

ളിച്ചെണ്ണയൊ തേപ്പിച്ച കുളിപ്പിക്കുക. ഇരുപത ദിചസം കഴി 

ധയൂാതിന്െഠ മുമ്പെ കുളിപ്പിക്കരുതു. 



പഞ്ചദശാദ്ധ്യയേ ൨.൬.൭ 

(മസ്തൂരികക്കാക്കു കണ്ണില് പിഴിചാന്) 

ല് ൨൧ നന്ദ്യാവത്തവടാശ്വത്ഥപാരന്തിമുകു൭ മാല്പലൈഃ! 

ത്രിഫലാലോധ്രുയഷ്ട യാഫ്വജീപന്തീകത കൈരപി !॥ 

൨൨. സിഭ്ധൈകഷായെതുല്യെനസ്തന്വയെനപയസായുതെ | 
ൂവ്യാദാധ്വീപരാശൊണരസൊനധനികാകൃതാം ! 

൨൩. കാപ്പ്രാസപിണ്ഡികാംക്ഷിപ്ചവാപ്യതിതെപ്രഫരെതുതാം! 
ത ൧, തൃതല്സ്രു തംക്വാഥമ കെ. ൭ഒണാരാശ്യ്്യൊതയെത്തയാ 

നന്ത്യാരവട്ടത്തി൯മൊട്ട, പേരാല് മൊട്ട, അരയാല്മൊട്ടം 
 തെച്ചിമൊട്ട,ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫല, പാച്ചോറഠിത്തൊ 
ലി, എഏരട്ടിമധുരം, അടപതിയന്കിഴങ്ങ, തെററാമ്പഠാല ഇവ 
കൊണ്ട കഷായംവച്ച ആറിയാല് പിഴിഞ്ഞരിച്ചു അതില് മുല 
പ്പാല സമംചേത്ത കറുക, മരമഞ്ഞത്തൊലി, ത്രിഫല. ചുവ 
നന ഒളി, കൊത്തമ്പാലയരി ഇവ നേത്ത ശിീലയിലിട്ടു കിഴി 
കെട്ടി ആക്കിഴി മേല്പറഞ്ഞ കഷായത്തിലിട്ട ഒരു യാമം കഴി 

 ഞ്ഞൊല് എടുത്ത അതിമ്മേല്നിന്ന പിഴ കഷായം കണ്ണി 
ലൊററിക്കുക. മസ്തൂരിക ശമിക്കും. ം 

പഫ്സ് ക 

യി ” ട് - 

ക ര് 
ത്ത് 

ന വനടളാന്ാട്തുംം 

൨൪. ദാഹ ഃപാകശ്ചലൌഫിത്യംകണ്ഡു തിമ്മഹതീരുജാ 
അനെനൈവശമംയായാല്ബലാധാനഞ്ചനേത്രയൊഃ ! 
നെത്രേരുപന്നാശ്ചശാമ്മെയുന്നെത്രെഅനുപഫത്യതാഃ 
ക്ഷിപ്രമെലഖപ്രയെഗൊയംവക്ഷ്യമാണെഗദെപിച ॥ 

മമല്പറഞ്ഞ കിഴി ഒററിച്ചാല് ചുട്ടുന്നിഠല്,പഴുപ്പ,ചുവപ്പം 
ചൊിച്ചല്, കഠിനമായ വേദന ഇല ശമിക്കും. ദൂഷ്ഠിക്ക ബ 
ലവുമുണ്ടാകും. കണ്ണൂശ പുറപ്പെട്ട മസ്തരികകഠം കണ്ണ്ണിന്ന ദോ 
ഷംവരുത്താതെ വേഗോൌോ ശമി കയും ചെയ്യും. ഈ പ്രയോ 
ഗംകംഗുമസ്ത ഠികക്കാക്കും ക്ഷുദ്രമസ്മ രികക്കാക്കും ചെയ്യൂ. 

൨൭. ഇത്യാഖ്യാതാസമാസെനഘൃവൃശാസ്ര്രാനുരോധത$ | 
മസ്തഠികാചികിത്സാത്രതത്തദാഗമദശിതാ !। 

ഇപ്രകാരം അതാത ആഗമങ്ങ.ില് കാണിക്കപ്പെട്ട മസൂരി 
കാ ചികിത്സക പൂവ്യശാസ്രുത്തെ അനുസരിച്ച ജഖിടെ കാ 
ണിക്കപ്പെട്ട ആയത സംക്ഷേപിച്ചിട്ടായാലും അത്രമാത്രംകൊ 
ണ്ട ഈ പ്യാധ। ശമിക്കുമെന്നറിക. 

കംഗുമസ്പരികാ ലക്ഷണം 
൨൬. കംഗുതണ്ഡുലസംസ്ഥാനാനിരന്തരലിസപ്പ്ിണഃ। 



പ മ 

൨൬൨. ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാല ചികിത്സായാം 

വിസ്സ്റോടാഭകഫകോപോത്ഥാജ്ചവരാന്തെ സമുപസ്ഥിതാഃ 
൨൭. ഗാത്രഗൌരവകണ്ഡുതിവമഥു ല്ക്കെശകാരിണഃ। 

അരോചകാതിസാരാഡ്യാഖെദ്യാഃകംഗുമസ്മരികാഃ ॥ 
തിനയരിപ്രമാണങ്ങളായി നിരന്തരമായി പ്യാപിച്ച ശരീര 

ത്തിനന ഗൌരവം, ചൊറിച്ചുല്,ഛദ്ദി നെഞ്ഞുനോവുക ഇവ 
യേയും അരോചകാതിസാരങ്ങളെ യുമുണ്ടൊക്കുന്നവയായി കഫ 
പ്രധാനമായ ദോഷകോപം ഹേതുവായിട്ടു പനിയുടെ അവ 
സാനത്തിങ്കല് ശരിരത്തില് എല്ലാടവും പുരപ്പെടന്ന ൭ണിലൂ 
കുഠാക്ക കംഗുമസ്മരികയെന്ന പേരാകുന്നു. 

കംഗുമസ്തൂരികാ ചികിത്സാ 

(ശ്രേഷ്ടഠാദി കഷായം) 

൨.൮. ശ്രേഷ്ണാനിംബപടൊലാബ്ദപപ്പ ടൈഃക്വഥിതംജലം । 
മധ്വാഡ്യംശമയെല്പീതമാശുകംഗു മസ്മരികാം! 

ത്രിഫ്മല, വേപ്പിന്തൊലി., പടൊലം.; മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, 
പപ്പടം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു തേന്മേപ്പൊടി ചേത്ത 
സേലിപ്പിക്ക. കംഗുമസ്മരിക ശമിക്കും. 

൨൯. യദ്യല്കഫവി സപ്പ്യൊക്തംതത്വവൃമിഹശസ്യതെ | 
ലേപനന്ത്വത്രകത്ത പ്യംജയയെ ഭവദീരസെ ! 

കഫവിസപ്പ്ുങ്ങറാക്ക പഠകപ്പെട്ട ചികിത്സക മിക്കതും . 
കംഗുമസ്തൃരികയ്ക്കു പററുന്നതാകുന്നു. ലേപനത്തിങ പിശേഷ് 
മുണ്ടു. ആനടിയന്നിരില് കട്ടക്ക അരച്ചുതേക്കുക. ഇതുതന്മെ 
ചെയ്തുയും വേണം. 

൨൦. വിശാലാമുലകല്ലെ,നട്ുവ്വാരസലിപാചിതഃ | 

സ്നെഫൊത്രനാളികെരസ്പൃസ്താനംസംശ മനാല്പരം ॥॥ 

കറുകനിരില് കാട്ടുചെള്ളരിലേര അരച്ചു കല്ലമായി കാച്ചി 
യ വെളിച്ചെണ്ണ യ നല്ലതും ശമിച്ചാല്മേല്പറ 
ത്ത വെള്ലിച്ചെട്ു തേപ്പിച്ചു കളിപ്പിക്കാം, നല്ലവണ്ണം ശമിച്ച 
ല്ലാതെ കു്കിപ്പിക്കരുത. ഇത്ങിനെ കംഗുമസ്മൂരികാ ചികിത്സാ. 

ക്യദ്രമസ്മരികാ ലക്ഷണം 

(1.൧. കഫപിത്തപ്രകോപേയതാദ്ശസ്ഡ്ം ഭവന്ത്വയെ ] 

യ്യൂക്ത്ാജ്പരാതിസാരാഭ്യാംതെതുക്കുദ . സ്പൂരികഠ% ര 



പഞ്ചദശാദ്ധ്യായ$ “ ൨ന്നമ്പ, 

കംഗുമസ്പരികപോലെതനെ കുദ്രമസ്പൂരികയുമിടിക്കും ആ 

യത കഫപിത്തപ്രധാനമായ ദോഷകോപത്താല് ഉ ല്ഭവിപ്പുി 
. ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ആയതിനു പനിയും അതിസാരവും ന 
 രന്തരമായി ഉ.ണ്ടാകയും ചെയും. ഇതു മാത്രം വിശേഷമെന്ന 

_ റിഞ്ഞ ചികിത്സിക്കുക. 
ി ക്ഷുദ്രമസ്പരികാ ചികിത്സാ 

അരച്ചുതേപ്പാന്) 

൩൨. വിശാലാരസപിഷ്ഠാഭിവ്വചാഭില്ലെപ ഇഷ്യതെ | 

ന്. ജപരാതിസാരയൊയുച്ചകഥിതംതച്ചശസ്യതെ ! 
കാട്ടുചെള്ളരിനീരില് വയമ്പ അരച്ചുതേക്കുക. പനിക്കും അ 

 തിസാരത്തിന്നും പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികഠാ മക്കയും ഇടകലന 
ചെയ്തു. എന്നാല് ശമിക്കും. 
൩൩. സ്നേഹ സ്താനെതുകംഗൂക്തസ്സാനംസംശമനാഅപരം 

നിംബപത്രെണ സംസിദ്ധമംഭസ്ത്റാനാത്ഥമിഷ്യതെ 1 
 കംഗുമസ്ൂരികയ്ത്കു പറഞ്ഞ വെജിച്ചെണ്ണു തേപ്പിച്ച കുളിപ്പി 

ക്കുക. നല്ലവണ്ണം ശമിച്ചല്ലാതെ കളിപ്പിക്കരുത. ലെപ്പ്പീലയിട്ട 
 പെള്ളംവച്ച അതുകൊണ്ട കുളിപ്പിക്കുകയും ചേണം. ഇവചെ. 
_യ്ക്ാല് ക്ഷൃദ്രമസ്മരിക ശമിക്കും. 

വിസ്റ്റൊട ലക്ഷണം 
൭൪". വിസ്പൊടഃപിത്തകോപേനദാഹാംഗസദനജ്വരൈഃ । 

ലം ആശുപാകൊല്ലപ്യാസ്റ്ക്സ്പാവിചിസ്സൊടള ച്യതെ ! 
പിത്തകോപം ഫ്േതുവായിട്ട ചുട്ടനിഠറല്. തളച്ച, പനി ഇ 

വയൊടുകൂടെ ൭ല്ഭവിച്ച ൭ടനെ പഴുത്ത പൊട്ടി അല്പമായ: 

ചലത്തോടുകൂടിയ ചോരയുടെ വരലോട്ടകൂടിയ പുളുകങ്ങഠാ 
ക്ക വിസ്പോടമെന്ന പേരാകുന്നു. 

വിസ്റ്റൊട ചികിത്സാ 
(അരച്ചുതേപ്പാനു) 

൩൭. പാരന്തീമൂലചല്ലെ,നവിസ്വൊടെ ലേപനംഫിതം | 
പിഷ്ഷയയെനനാളികെരസ്യദുശ്ധെനഖദിരെണവാ | 

ല് തെച്ചി പേരുമ്മല്തൊലി തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേകക. 
 കരിങ്ങാലിക്കാതലുമാം വിസ്റ്പൊടം ശമിക്കും. 

(ത്രായമാണാദി കഷായം) 
൩൬. ത്രായ മാണാമുതാദ്രാക്ഷാകതകൈദഃശ്ൃതമംബു ച്ച! 

സമാക്ഷിക ഥിത തത്രകടുകാമലകെയവാ ॥ 

ചു, 

[2 



൨൬൭൪൭ ആരരാഗ്യക പ്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ബ്രഹ്മി, ചിഠറമൃത, മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം, തേററാമ്പരല്ഇലകൊ 
ണ്ട കഷായംവച്ചു തേന് മേപ്പ്യൊടിചേത്തസേവിപ്പിക്കു. അല്ലാ 
യെങ്കില് കടുകരോഫണി, നെല്ലിക്ക ഇവകൊണ്ട കഷായംവ 
ച്ച തേനു മേപ്പപൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. വിസ്സ്റൊടം ശമി 
ക്കും. 

(ധാത്രീഖദിരാദി കഷായം) 

൩൭. ധാത്രിഖദിരമുസ്മാഭിശ്ചന്ദനൌനചസാധിതം | 
നിയ്യു, ഫംഖവാസിതാക്ഷെയദ്രസഫിതംപായയെല്പ്രഗേ॥ 

നെല്ലിക്ക, കരിങ്ങാലിക്കാതല, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, 
ഇവകൊണ്ട കഷായം വെപ്പു തേനും പഞ്ചസാരയും മെപ്പ്പൊ 
ടിചേത്തരാവിലെ സെവിപ്പിക്ക. വിസ്പ്റൊടം ശമിക്കും. 

(ചന്ദനാദി പൊടി) 

൨.൮. ചന്ദനാംബുദശാലൃകപത്മകിഞ്ജെല്യഷ്ടിഭിഃ ॥ 
ശാരിബാലൊധ്രലാ മജ്ജവടപിപ്പലകശമൈഃ ॥ 

൨൯. അമൂതാമ ലകാഭ്യാഞ്ചക്ഷിരപിഷ്ട്ൈഃക്രതംരജഃ | 
സപ്പിഷാലേഹയെ ദ്ദൈദ്യൊലിസ്റ്റൊടഗണശാന്തയെ!! 

ചന്ദനം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, നൈതല്ക്കിഴങ്ങ, ആമ്പല്ക്കി 
ഴങ്ങ, ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങ, താമരയല്ലി, എരട്ടിമധുരം,നന്നാറി 
ക്കിഴഞ്ങ, പാച്ച്യൊററിത്തൊലി, രാമച്ചം, പേരാല്മൊട്ട, അര 
യാല്മൊട്ട്,ചിററമുത,നെല്ലിക്ക, ഇവപപാലിലരല്ൂണക്കിപൊ 
ടിച്ചു നെയു ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. വിസ്്ൊടം ശമിക്കും. 

(ശഗൊമയ സ്വരസാദി തൈലം) ' 

ര'ഠ. ഗോമയ സ്വരസ സ്വയൈകംഭാഗംദ്വാകെരജാംഭസഃ | 
കന്യക സ്വേ സസ്ൃത്രീനമൂുചലെതസജസ്യയതു॥ 

ര'൧. ചതുരഃപഞ്ചദുശ്ധദൂത്വക്കവഥസ്യചയൊജയെല് ! 
എകത്ര ഷെ ഡ ശം ഭാഗംതൈലസ്യാത്രവകല്ലിതൈഃ ॥ 

൪൨.. വിപചെദ്ദാരു മഞ്ജിഷ്ടമ്കേഷ്ടചൊരകചന്ദനൈഃ ! 
സൊശിരലാകൂകാംഭൊദകന്ദയഷ്ടയാഹ്വകെസരൈഃ ॥ 

൪൩.സ്നേഫ ംകെരൊല് ഭവംവാതല്ലെപാദ്വിസ്റൊടജില്പരം। 

പാമാനംദെഫദെദറ്റ്,ന്ധ്യസ്വെടഞ്ചപിനിയച്ചുതി ॥ 
ചാണകത്തി൯നിരനാഴി൧ഥ.ഇജ വര് വള്ളംനാഴി ൨. കററുവാ 
ഴവീരനാഴി൩. ഞെരിഞ്ഞൊം ധുളയിലനീരനാഴിത. നാല്ലാമര 



പഞ്ചദശാദ്ധ്യായഃ ൨൬൭൫. 

ത്തിന്തൊലി കൊണ്ടുവച്ച കഷായം നാഴി ൭. ഇവ മക്കക്കൂ 
ടി മരു പാത്രത്തിലാക്കി അതില് ദേവതാരം, മഞ്ചട്ടിചൊട!, 

കൊട്ടം, കച്ച രിക്കിഴങ്ങം, ചന്ദനം, രാമച്ചം, ഇരുലേലു,മു മത 
ങ്ങക്കിഴങ്ങ,എരട്ടിമധുരം.താ മരയല്ലിഇവ അരച്ചുകലക്കി നാഴി 

ചത്ത കാച്ചുക. അധികംകാ  എണ്ണുയൊ വെളിച്ചെണ്ണ യൊച്ചേത്തക ക 4 ലു 
മ്പോറഠാ മേല്പറഞ്ഞ കണക്കുപ്രകാരം നിരുകഠാ അധികമായി 
ചേക്ടക. കല്ൃൃത്തിന്മ നാഴിക്ക ആറ കഴഞ്മുപിതം ചേക്കക. 
ഈ തൈലം പുരട്ടിയാല് വിസ്സ്റൊടം നല്ലവനും ശമിക്കും, ചി 
രങ്ങം ദേഫത്തിനെഠ ദുദ്രന്ധം. ലിയപ്പ്യു ഇവയും ശമിപ്പിക്കും. 

ശീതചിത്ത ലക്ഷണം 

ര്രാ. കുരുതഃകു്പിതൌപിത്തകഫൊൌയവ്ൃത്താകൃതിന്ബഹുന്! 
കൊഠാ൯രക്ത ശ്ചകണ്ഡു, ലാഞ്ചരിതപിത്തംവദന്തിതാന്। 

പിത്തകഫങ്ങഠാരണ്ടുംകൂടെ കോപിച്ച പൃത്താകാരങ്ങളായി 
രക്തവണ്ണുങ്ങളായി ചൊരിച്ചലോടുകൂടിയ പുണ്ണുകളെ ഉണ്ടാ 
ക്കനു. ആയതുകഠാക്ക ശീതപിത്തമെന്നപേരാകുന്നു. പുണകഠം 
വമുരെപരപ്പോടുകൂടിയിഴിക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊരാക. 

ശിതപിത്ത ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

ര൫. ക്ഷിരെണപിഷ്ൈപ്ലെപൊത്രശാരിബകേദ്യചന്ദനൈഃ। 
അഥവാപത്മകിഞ്ജലു,ദുവ്വാകതകചന്ദനൈഃ॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കൊട്ടം,ചന്ദൻഠം ഇവ പാലില് അരച്ചുതേ 
ഒഴക. അല്ലായെങ്കില് താമായല്പി,കഠുകം തേറാമ്ചരല.ചന്ദ 
നം ഇവ പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. ശീതപിത്തം ശമിക്കും. 
ര'൬. അലഖിചത്തിപ്രയോഗേണ ബലിദശ്ചചിരേചയച 

പ്രശസ്ൃതെലിസപ്പ്യൊക്തം നിഖിലഞ്ചചികിത്സിതം।, 
അവിപത്തി ുണ്ണും സേവിപ്പിച്ച വയറിമുക്കുകയും കഫ 

പിത്തകോപംമുലകായി ൭. ണ്ടാകുമാവിസപ്പത്തിനപറഞ്ഞചി 
കിത്സകഠാ ഒക്കയും നല്ലതാകുന്നു. 

(രജന്യദി കഷായം) 
൪7൭. മജ ീനിംബഭൂവിംബധന്പയാഷമമേതാഫിമൈ। 

॥ ു റൂ ഫര് തച്ാശൃതഭക്പാഥസ്സ്സ്സിതശ്ശിതപിത്തനുല്॥ 
കി 

൩.൪ % 



൨൬൬  അആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

വരട്ടുമഞ്ഞഠം, വെപ്പില്൯തൊലി, പുത്തരിച്ചുണ്ടചേരുമ്മല് 
തൊലി, കൊടുത്തുവൃവവചേര, ചിററമൃത, ചന്ദനം ഇവയോടുകൂട 
യൊ മേല്പറത്ഞെ മരുന്നുകളില് ചിലതഇച്പപോലെചേത്തി 
ട്ടൊ കടുക്കുകൊണ്ട കഷായംവച്ചുപഞ്ച സാരമേപ്പൊടിചേത്തി 
ട്ടെ സേപിപ്പിക്ക. ശീതപിത്തം ശമിക്കും. 

(അ ഭീരുദ്ദധ്യാദി തൈലം) 

രപ. അഭിതഭ്മവ്യാപാരന്തീകുസുമെ ഭ്യോഹൃതെരസെ। 
കുഷ്ഠ ചന്ദനയഷ്ട ്യാഫ്വകദളിപക്വകല്ലിതെ।। 

രന്. സക്ഷിരംവിപ ചെത്തെലംസ്വേഹംവാനാജളികേരജം। 
തദ ഭ്യംഗാപ്പുമംയാതിശിതപിത്തമതിദ്ൂതം॥ 

ശതാപരക്കിഴങ്ങം, കറുക, തെച്ചിപ്പവ്വ ഇവറഠിന് നീരില് 
കൊട്ടം,ചന്ദനം.എരട്ടിമധുരംകടളിപ്പഴം ഇവഅരച്ചുകലക്കി 
എഴ്റുയൊധെള്ളിച്ചെണ്ണുയൊച്ചേത്ത സമമായിപാലും ചേത്ത 
കാച്ചിയരിച്ചുതേപ്പിക്ക ശീതപിത്തംഅതിശിഷ്മായിശമിക്കും. 

 കക്ഷ്യാ ലക്ഷണം 

൭൦0. പാശ്വെലാജൊപമാസ്സറൊട 8പൃഷ്ടെവക്ഷസിലാതനെ 
സംഭൂയയെ ലി സപ്പുന്തികക്ഷ്യാഖ്യാടപിത്തജാശ്ചതെ॥ 

ശരീരത്തിനെ റപാശ്വങ്ങളിലൊപുഠത്തൊമാറിടത്തിങകകലൊ 
മലരുപോലെ പുൂഠപ്പെട്ട വൃപിക്കുന്ന പുതു കങ്ങറാക്കു കക്ഷ്യ 

എന്ന ചേരാകന്നു. അതുകഠാക്ക പിത്തകോപംനിമിത്തമാകുന്നു 

കക്ഷ്യാ ചികിത്സാ 

(അരച്ചു തേപ്പാ൯) 

൫൧. നാളികേരസ്യടുശ്ധെനപിഷ്ടവാചന്ദനശഗൈരികെ! 

അമുതാചന്ദനൊശിരാണ്ൃഥലാത്രതുലെപനം! 

തേങ്ങാപ്പാലില് ചന്ദനം. കാലിമണ്ണൂ ഇവ അരച്ചുതേക്കുക. 

അല്ലായെങ്കില് ചിറരമുതം, ചന്ദനം, രാമച്ചം ഇവ തേങ്ങാല്പാ 

ലിര അരച്ചു തേക്കുക. 4. ക്ഷ്യശമിക്കും- 

൨൨. യച്ചപിത്തലിസപ്പ്െക്തതതച്ചസവുംപ്രശസ്യൃതെ! 

ലേപാദി ദൂരഫപ യ്മൂന്തംസ്താനാഭഃക്ഷിരി ഭിശ്ശുതം്॥ 

പിത്തലിസപ്പുങ്ങഠാക്ക പറഞ്ഞ ചികിത്സകഠം ലേചംമുതല് 

തൈലപയ്യന്തം കക്ഷ്യാരോഗത്തിഗാ പററുന്നതാകുന്നു. കുളി 



പഞ്ചദശാദ്ധ്യായഃ ൨൬൭ 

പ്യാനും വ്രണങ്ങഠ തേച്ചുകഴുകലാനും നാല്പമേരത്തിന് തൊലി 

യിട്ട വെള്ളം ലെക്കുകയും വേണം. മേല്പറഞ്ഞ ചികിത്സ 

കഠംകൊണ്ട കക്ഷ്യാരോഗം വല്ലവണ്ണും ശമിക്കും. 

(തഴമ്പിനാ) 

൭൨... രജനിശഗൈരികെഭാ സ്ഥികുള്റംമാക്ഷിക സംയുതം। 

ലെപനെനകിണംഫന്യാദ് ഗജാസ്ഥിരജഎവലാ ॥ 

വരട്ടമഞ്ഞഠാ,കാലിമണ്ണം ആനയുടെ അസ്ഥി ഇവപൊടി; 

ചു തേഷില് ചാലിച്ച തേക്കുക. തഴമ്പ നശിക്കും ആനയുടെ 

അസ്ഥിതഥൊ പൊടിച്ച വേതില് ചാലിച്ചു പുരട്ടുകയു മഠം. 

ത്വഗ്വിശുദ്ധി ചികിത്സാ 
(ലാക്ഷാരിലേചനം) 

൭൪൦. ലാക്ഷാമനശ്ശിലാകുഷഹരിതാലനിശാദ്വയൈ&।! സമു 
ഞ്ജിഷ്ടൈഃകൃതൊലെപൊമധ്വാജ്യപരിമിശ്രിതൈ! 

൫൭൭. ത്വഗ്വിശുദ്ധിംകരൊത്യാശുയദ്വാ ലാക്ഷാബ്ലയഷ്ടിഭിഃ 
മഞ്ജിഷ്ടാ സഘിതാഭിവ്വായദ്വാമഞ്ജിഷ്ഠ യൈകയാ॥ 

അരക്കമനയോല, കൊട്ടം, പൊന്നാരിതാരം,വരട്ടമഞ്ഞെര്ം 
മര മഞ്ഞത്തൊല, മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, ഇവ പൊടിച്ചതേനുംനെ 
യ്യും ചേത്ത മേല് തേക്കുക. ത്വ.ക്ടിങ്കലുള്ള ദോഷത്തെശമിപ്പി 
ച്ച ശുദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കും. ഇതുപോലെതമൊെ അരക്ക, മുത്തെ 
ങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏരട്ടിമധുരം ഇവകൊണ്ടൊ മേല്പറതഞ്ഞെ മരുന്നു 

" കളില് മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി ചേത്തിട്ടൊ മഞ്ചൈട്ടിപ്പ്യൊടികൊണ്ടെ 
തനൊയൊ ംരംപ്രയോഗംചെയ്ത്കുയുമാം. ദോഷത്തിന്െറെ ബ 
ലാബലങ്ങളെ നോക്കി പ്രപ്പത്തിക്ക. എന്നാല് ത്വക്കിന നല്ല 
വണ്ണും ശുദ്ധിചരികയും ചെയും. 

ഇതി വാഗദ്ദാസൊപനാമകരാ മാനന്ദനാഥച ണ്ഡിതപാര 
ശധെന്്രകൃതാ വാരൊഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സയാം പഞ്ച 
ദശസ്പബകൊനാമ പഞ്ചദശൊദഭ്ധ്യായഃ ॥ 

ന സംതാ 

ടാ മപ 



൨൬൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂ൭മമ ബാലചികിത്സായാം 

ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം. 

ഷോഡ ശാദ്ധ്യായപ്രാരം ഭഃ 

കഷ്ട ചികിത്സാ 
൧. അഥകഷ്ടചികിത്സാത്രദോഷാന്പിദ്യാദ്യഥാക്രമം | 

രുകസുഫ്ലിഭ്യാംത്വചൊദാഫരാഗാഭ്യാംഘഷണെച്ഛുയാ ന 
കുഷ ചികിത്സയെ പഠവാനായി ആരംഭിക്കുന്നു. കുഷ്ടങ്ങഠാം 

ക്ക ചികിത്സിക്കുവാന് തുടങ്ങുമ്പോ ലേദനയുടെ ആധിക്യം 
കൊണ്ടും കുഷ്ടമുള്ളേടത്തും ആയതിന്െറ ചുററുമുള്ളതരിപ്പുകൊ 

ണ്ടും വാതകോപത്താലുല് ഭപിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നുംചുട്ട 
നീറല്. ചുവപ്പു ഇവകൊണ്ട പിത്തകോപത്താലുല് ഭപിപ്പിക്കു 
പ്പെട്ടതാകുന്നു. എന്നും ചൊറിച്ചില് കൊണ്ട കഫകോപത്താ 
ലുത്ഭപിപ്പ്റിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നും വൈദ്യന് അറിഞ്ഞുകൊഠം 
ക. കഫകോപം കൊണ്ടാകില് ചൊറിച്ചില് തന്ധനെഅല്ല പീ 
ക്കമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ദോഷങ്ങഠം സമ്മിശ്രമായി കോലിക്കു 

നിമിത്തമായിട്ടുണ്ടായതാകുന്നു എങ്കില് മേല്പഠഞ്ഞെ ലക്ഷണ 
ങ്ങം സമ്മിശ്രങ്ങളായിരിക്കയും ചെയ്യും. 

(അരച്ചുതേപ്പാന൯ു) 

൨. തുകൂസിസ്വരസെപിഷ്ടവാനിശയാലെപനംഘിതം | 
സദ്വെഷാമപികഷ്ടാനാമാദിതഭഖദിരെണവാ 

എല്ലാകുഷ്ടങ്ങാക്കും ആദിയില് വരട്ടുമഞ്ഞെഠം തുളൂസിനിരി 
ലരച്ചുതേക്കുക, കരിങ്ങാലിക്കാതലും മേല്പ്രകാരം അരച്ചുതേ 
ക്കുക. ശക്തികറഞ്ഞലയാകില് അതുകെൊണ്ടുതമനെ ശമിക്കും 

൩. തിക്തകംപായയെല് സപ്റിമ്മഫാതിക്തുകമെല വാ ] 

അധലിപത്തിപ്രയോഗേണബലിശചേധിരെചയെല് ൮ 
തിക്തഘ്ൃതമൊ മഫാതിക്തഘൃതമൊ സേഖിപ്പിക്ക. അവി 

പത്ത] ചൂ നുംകൊണ്ടവയറിളുക്കുക. രോഗിക്ക ബലമില്ലായെ 

കള് വയറിളക്കരുത. 
(അമ,താരിഷ്ഠാദി കഷായം) 

രീ. അമ താരിഷ്ടദുസ്ശദാധ്വിഭിഃഖദിരേണച ി 

സപടൊലെനസംസിദ്ധഃക്വാഥൊത്രമധുയുഗ്ലിതഃ ! 

ചിറ മ തധേപ്പിന്തൊലി,കൊടട ത്തുവ്വപേരമരമഞ്ഞത്തൊ 

ലി, ഇവകൊണ്ടൊ കരിങ്ങാലിക്കാതല, പടോലം ഇപകൊ 
ണ്ദൊ മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകഠാ എല്ലാംകൊണ്ടൊ കഷായം 

വച്ചു തേ൯ മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേധിപ്പിക്ക കുധ്യൂഠ ശമിക്കും. 



ഷൊഡശാദ്ധ്യായഃ ൨൬൯ 

(ശ്രേഷ്ടാഖദിരാദി കഷായം) 

൭൫. ശ്രേഷ്യാഖദിരശീതാംശുരെഖാനിംബപടോലകൈഃ! 
തൂരായന്തീകടുകോപെതെക്പാഥപ്രോഗപച്ചകഷ്ുനുല് 4 
ത്രിഫല, കരിങ്ങാലിക്കാതലം കാര്കോകിലരി, ലേപ്പ 

ന്തൊലി, പടോലം. ബ്രഷ്മിം കടുകരോഫണ്! ഇവകൊണ്ടെ 

കഷായംവച്ച തേന് മേടപ്പ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പ്യിക്കു കുഷ്ടം ശ 

മിക്കും. 

(മാണിഭദ്രഗുജം) 

൬. വഘെല്ലാമലകപഥ്യാഭിസ്ത്റമഭാഗെനകുംഭകം।! 
കു ഇഠിതംദ്വിഗുണന്ദത്വാഗുമംതെനപിമിശ്രയെല്) 

൭. ഗുലൊയംമാണിഭദ്രൊക്തൊമാസമെക മഹമ്മുഖ്വ്െ 
ഉ പയുക്തൊഖിലാന്കുഷ്ടാന്ഫന്തിശ്വിത്രഞ്ചദാരുണംു 

൮. ശ്വാസകാസൊദരാശാംസിമെഫപ്പിഛഹാമയക്രിമിന് 
ഗന്മാ൯ഗ്രന്ഥിംശ്ചപിഡ് ബന്ധമുദാവത്തഞ്ചനാശയെത 

പിഴാലരി, നെല്ലിക്ക, കടുക്ക, ഇവ മാരെപലം, ത്രികോല്ല 
ക്കൊന പലം മുന്നു; ഇങ്ങിനെ കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച പന്ത്രണ്ട പലം 
ശക്കരകൂട്ടി തിരുമ്പി നല്ലവണ്ണം ചേത്തുരുട്ടി വെക്കുക. ഇതിന്ത 
മാണി ഭദ്രഗുള മെന്ന ചേരാകുന്നു. ഇതമരു മാസം രാലിലെ 
സേധിപ്പിച്ചാല് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും ശ്വിത്രവും ശ്വാസം, കാ 
സം, മഹോദരം, അശസ്സ്സം, മേ൦ പ്പിഫരോഗം, കൃമി, ഗുന്മം 

ഗ്രമ്ഥി, മലബന്ധം. ഉദാവത്തം ഇവയും ശമിക്കും. 

(വീലീനിശാദി തൈലം?) 
൯. നീലീനിശാക്കവല്ലീഭപദികാപപ്പുടാളിനാം! 

ത്രിപാടിപ്യാഡ്രുമായൂധിദടവ്യാണൊഞ്ചരസാഡകെൻ 
൧൪. കല്ലി തൈകുഷ്ട മഞ്ജിഷ്ഠാസരക്കൊശീരചന്ദനൈഭല 

എലാലിളംഗപുനാഗനാഗാഘ്വയഫലത്രയൈ ഃ॥ 
൧൧. കന്ദുരുഷ്ലുനിശായുശഫലിധിഭിശ്ചഷപാചയെല് 

സംപിഷ്യൈരദ്ധകഷാശൈഃപ്രസ്ഥംകെരജസപ്പ്യിഷഃ॥ 
൧൨.. തൈല സൃയവാദ്വെചാഭ്യംഗാല്കഷ്ടാനിനിയതംഷ്ടതഃ ॥ 

വിചച്ചികാംചലിസ്റ്റൊടംവിസല്പാനഖിലാനുപി ॥ 
അമരിയിലൃപച്ചമത്തെഠംഖെണ്ണാട,ആനടിയന്ംപപ്പടം, 

കഞ്ഞുണ്ണി,നിലമ്പരണ്ട,പുലിച്ചുപട, ചെറുകടലാടി, കറൂക ഇ 
വററി൯വീര സമംചേത്ത പതിനാറുനാഴി ശരിഷാക്കി അതി 
ൽ കൊട്ടം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി,ചരളൂംരാമച്ചം.,ചന്ദനം, ഏലത്ത 
രി; വിഴാലരി, പുഠാച്ലൂവ്വ നാഗപ്പുവ്വ, ത്രിഫല, കത്തുരുക്കംക 



൨൭ അആരോഗ്യകല്ലദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം 

വാട്ടമഞ്ഞം, മരമഞ്ഞത്തൊലി, ഞാഴൽ പുവ്വ ഇല ഒന്നരമ്രെ 
കഴഞ്ച അരച്ചുകലക്കി നാനാഴി ലെജിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണയോ 
ചേത്ത കാച്ചി മരിച്ച തേപ്പിക്കു. കുഷ്ൂം ശമിക്കും. 

(രാജപല്ക്കാദി തൈലം) 

൧൩. രാജുവല്ല, തൂ ലാമഷ്ടഭാഗെനഖദിരംസമം। 
ഷൊഡശാംശെനപാരന്തീ മൂ ലഞ്ചത്ര്യംശസമ്മിതാം | 

ഫര", യൂഥിഞ്ചപഞ്ചഭാഗെനസമ്മിതാംത്രിഫലാമപി! 
പചെദ്വഹെവാംതത്തുയു ഭാഗമപ്യപശെഷയെല്। 

൧൫, തത്രതൂകല്ലികൃതൈ കഷ്ടഫരിതാലസുരാഹ്വയൈഃ। 
വെതസാംബഷ്ടനീപത്വഷ്ണുപ്പുകഞ്ങുകകൌശികൈഃ॥ 

൧൬൦ ശാരിബായഷ്ടിമഞ്ജിഷ്ടഠാചന്ദനൈലാശിലൊല് ഭവൈ & 
വിശാലാമൂലനാഗാഫ്വഷരിദ്രാചൊരഹിംഗുളൈ ഃ॥ 

൧൭. ഫലിനീജലകൂമ്മാസ്ഥിഗുഞ്ജാലിദൂമകംബുഭിഃ। 
ജ്യൊതിഷ്യതിപരാടെന്ദുരെഖാദലപലികംകതൈഃ। 

൧൮). അഫിഫെനലീസപ്പുഘ്ഠിമുരഗാംകൊലബീജകൈഃ! 
൭ ന്മത്തകുസുമാശൊകവലുയകുംകു മകെ സരൈഃ। 

൧൯. രസകല്ലു, രപുനാാഗസ്ഥൌണെയകഗഥജംസ്ഥിഭിഃ।! 
ലൊഫകാസിസതാമ്മാണാരജ സാഗന്ധകെനച 

൨.൦, പാദാംശസമ്മിതംദതപാസ്തെഫംതൂരുവകൊല് ഭഖം₹: 
ലാക്ഷാരസംചത്രിഗുണംനാളകികെഠഫലൊല് ഭവഃ॥ 

൨.൧. സ്നെഫസ്തിലസ്യവാപക്വആഡകെവളൃതൊംഗഗഃ। 
കുഷ്ലാനിഫന്ത്വസല്യാണിതമാംസിഘൃണിമാനില! 

കൊന്നധേരുമ്മല് തൊലി തുലാം മന്ന കരിങ്ങാലിക്കാതല 
പലം പന്ത്രണ്ടര തെച്ചിലേര പലം ആഠെകാല കാട്ടമുല്പവെ 
ര പലം മുപ്പുത്തുമുഥൊകാല,; കടുക്ക, യെല്ലിക്ക, താന്നിക്കഇല 
സമംകൂൂടി പലം അമ്ഖത ഇഞ്ചി നെചേത്ര അറുപത്തുനാലിട 
ഞ്9ഴി പെള്ളത്തില് കഷായവേച്ചു പതിവനാഠിടങ്ങഴിയാക്കി അ 

തില് കൊട്ടം, പൊഠാരിതാരം. ദെഖതാധം, വഞ്ഞിത്തൊലിം 
ആഅമ്പഴതിന൯തൊലി,ക ടമ്പി൯നതൊല ,പാമ്പി൯വജു. ഗുര് ഗു 
ലുനന്ധാഠിക്കിഴത്ങംഎരട്ടിമധുരം. മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി,ചന്ദനം,ഏല 
ത്തരി;കന്മതംകാട്ടുപെള്ളരിലേയസാകപ്പുച്ചഛവരട്ടമഞ്ഞൊം ക 

ച്ച രിക്കിഴങ്ങുചായില്യംയഞാഴരുപുപ്പ, ല രുലേലി, ആമയുടെ 

ലാട,കുന്ദിക്കുരു,പലിഴം, ശഖചംചെറുട്പസയഴിം കിടി, കാര 

കോകിലരി; തിന്മൃവൃ വലൈയുംകതലേചമ്മല്തൊലി, കപ്പം 

കരപ്പാ്പട്ട, മുയക;അംകൊലത്തി൯കുയുളൂ.മ്മത്തിനുപുപ്പുത് 

ണി 



ഷോഡശാദ്ധ്യായ ൨൧ 

ശോകത്തി൯തൊലി.,കും 
ജം മംരസകപ്പ, രം പുന്നപ്പവം പി 

യാഠക൦. ആനയുടെ അസ്ഥിംഇരുമ്പി൯ചൊടി,
കഠഴ യത്ത 

പൊടി. ചെമ്പി൯ചൊടി. ഗന്ധകം ഇവ സമക്ൂട്ടി നാഴിക്കു 

9 റി ചെളി 
എട്ടുകഴഞ്ച വീതംചേത്ത അരച്ചുകലക്കി നാലിടങ്ങഴി വെള 

ച്ചെണ്ഠയൊ എട്ന്റുയൊചേത്ത നാനാഴി നീരട്ടി എണ്ണയും പ 

നൂണ്ടെ എടങ്ങഴി അരക്കി൯ കഷായവും അതോടുകൂടെ ചേത്ത 

കാച്ചിയരിച്ച തേപ്പിക്കയും സേവിപ്പിക്കയും ച്ചെയ്തു. എല്ലാകു 

ഷ്ങ്ങളും ശമിക്കും. 
(ത്രിഫലാത്രയാദി ഗുളിക) 

൨൨. ത്രിഫ്മലാത്രയപാരന്തീമൂലലഫിനിശാസ്സ്രമാഃ। 

സുപിഷ്ഠാഭൂംഗരാജസ്യരസൈനഗുളികിീകൃതാടഃ। 

൨൨൩. സമ്മിതായക്ഷദൃഗ് ബീജൈല്ലി ഡ്ഥാമാക്ഷികസംയുതാഃ॥ 

അഖിലംനാശയന്ത്യാശു കഷ്ടാനാംദപ്പുമൂജ്ജിതം॥ 

ത്രിഫലാത്രയ മാകുന്നത കടുക്ക നെല്ലിക്കൃതാന്നിക്കു, ൧. നീ 

രട്ടിംരും.ചെരിന്കുരു കുടകപ്പാലയരി, ൨. പിഴാലരി., ചെവൃ 

നയരിം, കാര്കോകിലരി, ൨. തെച്ചിവലേര, കൊടുവേലി 

ക്കിഴങ്ങം വരട്ടുമഞ്ഞെഠം, ഇവസമം കയുന്നിനീരിലരച്ചം, കഴ 

ഞ്ചിക്കുരു പ്രമാണം ഗുജിക ഉരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി പൊടിച്ചു 

തേനില് സേധിപ്പിക്ക. എല്ലാകുഷ്ട ങ്ങളും ശമിക്കും. 

കുഷ്ടാന്ത ക ഗുളികാ) 

൨൪. ശതപലാഷികനിംബ സ്ൃയപഞ്ചാംഗാനിശിലൊല് ഭവം 

ഹരിതാലംചസാരംചഖാദിരംവംഗഭസ്മച॥ ₹ 

൨൭. മരിചാംശ്ചന്ദ്രരെഖാശ്ചസമഭാഗാനിചെഷയെല്॥! 
ത്രിദിനംഭൂംഗരാജസ്യരസെശമ്യാകവലു,ജെ॥ 

൨൬.നിഷ്ടവാഥെഹാനിചത്വാരിപാരന്തിമൂലലല്പൃജെ 
പഞ്ചാഫാനികഷായെതുസഘ്ലാഫംഖദിരസ്യച। 

൨൭. ജ്യോതിഷ്ടത്യഠദിനാന്ഷ്ടെൌതാപന്തികക ഭസ്പ ച 
പിഷ്ടപാകൊലഫലൈസ്തല്യാവടകാടപരിവത്തിതാഃ॥ 

൨൮. ഛായാപിശുഷ്ടാക്ഷൌദ്രൈണലീിഡാഃകുഷ്ഠചിനാശനടേ 

കുഷ്ടാന്തകാഇതിപ്രൊക്താനാമുാഫെ ക സ്യസമ്മതാഃ। 

നൂവുവത്സരം തികഞ്ഞവെപ്പിന്െറ കായപൂവംതൊലി, ഇല 
ലേര.കന്മതം,.പൊന്തരിതാരം, കരിങ്ങാലിക്കാതലം. വെള്ളയ 
ത്തിൻ ഭസ്മം. കുമമുകക, കാര്കോകിലരി ഇപസമം മൂന്നുദിപ 
സം കയ്യന്നിവിരിലുംനാലടിലസംകൊന്നലേരിന്മെര് തൊലി 
൯കുഷായത്തിലുംഅഞ്മുദിപസംതെച്ചിലേരിന് കഷായത്തിലും 



൨൨ ആരോഗ്യകല്ല്മെ ബാലചികിത്സായകേ 

എഴുടിപസം കരിങ്ങാലിക്കാതലിന് കഷായത്തിലും എട്ടുദിപ 

സം ചെറുപ്പുന്നയരികുഷായത്തിലും എട്ടുദിചസം നീര്മരുതി 

ന്കഷായത്തിലും അരച്ചു ലന്തക്കുരുപ്രമാണം ഗുളിക ഉരുട്ടി 
നിഴലിലുണക്കി പൊടിച്ചു തേനില് സേവിപ്പ്ിക്ക. എല്ലാ കുഷ്ഠ 
ങ്ങളും ശമിക്കും. മേല്പറഞ്ഞ ഗുളികയ്ക്കു കുഷ്ടാന്തകമെന്നു ചേരാ 
കുന്നു. ഫെളാചായ്യനാല് പഠറകപ്പെട്ടതു മാകുന്നു. 

(പാതകുഷ്ടത്തിത്ത ദാരുസൈരെയകാദി കഷായം 
൨൯. ദാരുസൈരേയ കാതംകരിപുചൊരപുനന്നാവധൈഃ। 

പടോലഖദിരാഭ്യാഞ്ചക്വാഥഃപെയൊത്രവാതജെ॥ 
ദേവതാരം. കരിങ്കുറുഞ്ഞിലേര, കൊന്നലേരിന്മെല് 

തൊലി, കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, തമിഴാമലേര, പടൊലം, കരിങ്ങാ 
ലിക്കാതല, ഇവകൊണ്ട കഷായം വെച്ചു കുഷ്ടഹരമായതൈ 
പി മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്ക പാതകുഷ്ടം ശ 
മുക്കും. 

(ബലാഹഫരിദ്രാദി തൈലം) 

൩൦. ബലാഫരി ദൂാദെഖാഹ്വശാരിബാസാപാചിതെ! 
തൊയെവിളുംഗ മഞ്ജിഷ്ഠടാഫ ലത്രയകടുത്രയൈ ॥ 

൩.൧. ശാരിബാനക്തു മാലത്വഗ്വിശാലാമുലകൌശികൈഃ।! 
മധുകാമലകാഭ്യാഞ്ചസ്സേഹ ടഃ കെരഫമലൊത്ഭ വഃ॥ 

൨൨ തിലജൊലാനിഫന്ത്യാശുവാതകുഷ്ട മഹമ്മുഖെ॥ 
പിതൊംഗെഷ്വപലിഷ്ലൊവലാനിയ്യു ഹാദിയുതൊപിചാ 

കറുന്തോട്ടിചേര വരട്ടുമഞ്ഞെഠം, ദേപചതാരം,നഗാറിക്കിഴങ്ങം 
വെതുക്കാതല, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്പ വിഴാലരി, മഞ്ചെ 
ട്ടിപ്പൊടി,ത്രിഫല. ത്രികടു,നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, ഉങ്ങില്തൊലി, 
കാട്ട വെള്ള രിവേ ഗുല്ഗുലു എരട്ടിമധുരം, നെല്പിംെഇവഅര 

കലക്ക്! വെളിച്ചണ്ണ മയാ എട്ട്ുയൊ ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച 
രാവിലെ സേലിപിക്കയോ തേപ്പിക്കയോ കഷായം മുതലായ 
തിരു ചേത്ത സേിപ്പിക്കയോ ചെയ്തു. ലാതകഷ്ടം ശമിക്കും. 

(പിത്തകഷ്ട ത്ത।ന്ന ദ്രാക്ഷാമധുകാദികഷായം) 

൩ ൩.ദാക്ഷാമധുക മഞ്ജിഷ്ടാശാരിബാഖദിരാംബുദൈഃ। 
ശമ്യാകലത്സ കാക്യാംചക്വാഥ്വഃപിത്തജകുഷ്ടനുല്॥ 

മുന്തിഴിക്ങപ്പഴം, എരട്ടിമധുരം. മഞ്ചട്ടി 
പ്പയൊടിനുണ്ാഠിക്കിഴങ്ങ കരിങ്ങാലിക്കാതലം മു 

. ത്തഞക്കിഴങ്ങം കൊന്നലേരിന്മേല്തൊലി, കുടകപ്പാലയരി; 

ഇവകൊണ്ടു കഷായംഖെച്ചു കുഷ്പഫരമായ നെയു മുതലായവ, 



ഷൊഡശാദ്ധ്യായഭ ൨൭൩. 

മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. പിത്തകഷ്ഠം ശമിക്കും. 

(സവര്ണ്ണുകരണം നെയ്യു 

൨൪. പാരന്തീകു സുമൈഃകല്ലയസ്ൃദ്ദരസൈസാധിതംഘ്ൃതം |! 

സവര്ണ്ണ കരണംനാമ്ലാപിത്ത കുഷ്ടഫഹരംപരം 

തെച്ചിപ്പുവ്വിനന്െറ വീരില് തെച്ചിപ്പവ്ൃതന്നെ അരച്ചുകല 

ക്കി നെയുച്േത്ത കാച്ചിയരിച്ച അതുതന്നെ സേവിപ്പിക്കയൊ 

മററുവല്പ രാഷധങ്ങളോട ചേത്ത സേലിപ്പിക്കുയൊ ചെയ്തു. 

പിത്തകഷ്ടം ശമിക്കും. 

 (ഗോപീകന്ദാദി തൈലം) 

൨.൫. ഗോപീകന്ദജനിഷ്ടവാഥെഖദിരൊശീരചൊരകൈഃ | 

മുസ്ലായഷ്ട 0ഫ്വയാഭ്യാഞ്ചസ്സെഫ ഭകെരഫലസ്പ ച! 

നന്നാഠിക്കിഴഞ്ങുകൊണ്ട കഷായംവച്ചു അതില് കരിങ്ങാ 

ലിക്കാതലം രാമച്ചം, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, എര 
ട്ടിമധുരം ജവ അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെള്ട്ണു ചേത്ത കാച്ചിഅ 
രിച്ച തേപ്പിക്കയൊ സേഖിപ്പിക്കയൊ ചെയ്തു പിത്തകുഷ്ടം ശ 
മിക്കും. 

(കഫകുഷ്ടത്തിന്ന പടൊലഖദിരാദി കഷായം) 

൩൬.പടോലഖദിരാരിഷ്ടവിശാലാകടകൌഷധൈഃ । നി 
ഷ്യപാഥൊലിഹിതഃക്ഷൌദ്രസഹിതകഫകഷ്ടനുല്॥ 

പോലം, കരിങ്ങാലിക്കാതല. ഖെപ്പി൯തൊല।!, കാട്ടചെ 
ളളരിലെര, കടുടകരോഫണി, ചുക്ക ഇവകൊണ്ടു ക ഷായംവച്ചു 
തേന് മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക കഫകഷ്ടം ശമിക്കും. 

ള് (വിശാലാദി തൈലം) 

൩൭. വിശാലാസ്വരസെകലെ്ലെ,ഃഖദിരാമയയഷ്ടഠിഭിഃ 
ഫരിതാലനിശാഭ ചസിദ്ധംതെലംചലെപനാല്॥ 

കാട്ടചെള്ളരി നീരില് കരിങ്ങാ ലിക്കാതല, കൊട്ടം, എരട്ടി 
മധുരം, പൊന്നരിതാരം. വരട്ടമഞ്ഞ്ഠം ഇവ അരച്ചുകലക്കി 
എണ്ണുയൊ വെജിച്ചണ്ണുയൊ ചെത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു തെപ്പിക്കു 
കഫകുഷ്ടം ശമിക്കും. . 
൩൮. ദ്വന്ദ്വജെകഥിതംയത്തുവിസപ്പെ)ന്ദ്വന്ദ്വജെത്രതല് | 

സവ്ൃംപ്രയൊജ്യംതത്രൈ വസവ്വജെ സവ്വജെത്രച॥ 

വാതപിത്താദി ഈ രണ്ടു ദോഷങ്ങളകാല് ൭ ത്ഭവിപ്പിക്കപ്വെട്ട 
കഷ്ടത്തിന്ന മേരുപ്രകാരമുള്ള വിസപ്പചികിത്സകളും സന്ധി 

' പ്രാതജമായ കഷ്ൃത്തിന്ന സന്നിപാതജമായ വിസപ്പുത്തിന്നു 
൨൭ ൭ 



൨൪ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും ചെയ്തു എന്നാല് ശമിക്കും. 
(ചിരങ്ങ ചൊറി ഇവകഠാക്ക ഗുഞ്ജാമു ലാദി തൈലം) 

൨൯. .ഗുഞ്ജാമൂലപയൊടദ്രത്വങ് നിക്ഷവാഥെയഷ്ടികല്ല്ിതെ | 
സാധിതഃകേരജസ്ത്റെഹ പാമകണ്ഡു വിനാശനഃ ॥ 

കുന്ദിചേര നാല്പാമരത്തിന്തൊലി ഇപകൊണ്ടു കഷായം 
വച്ച എരട്ടിമധുരം അരച്ചുകലക്കി ചെളിച്ചെണ്ണുചെത്ത കാ 
ച്ചിയരിച്ചു തേപ്പിക്ക ചൊറി ചിരങ്ങ ഇവ ശമി ഒം. 

(ദിനെശവല്യാദി തൈലം) 

ര. ദിനെശവല്ലിക്ഷിരിദൂരജനികൃതമാലകൈഃ | ദിനെശ 
സ്യ ച സംസിദ്ധെവല്ലയലൈസ്ധ്നൈശ്ചകലുതിതൈഃ॥ 

ര'൧. നാളികെരൊല് ഭവസ്സെഹസ്തിലജൊവാലിപാചിതഃ ! 
പര്ദ്ഘ്ണുഡ്രസാദനഃപാമകണ്ഡൂ കഷ്ട ചിസപ്പൂജില് 

ലെണ്ണാടത്തൊലി നാല്പാമരത്തിന്തൊലി, വരട്ടുമഞ്ഞൌം, 
കൊന്ാലേരിന്മേല്തൊലി, വെളുത്ത എരുക്കില് ഖെരിന്മേല് 
തൊലി, ഇവകൊണ്ട കഷായംവെച്ച മേരുപറതഞ്ഞ മരുന്നുക 
ാതന്നെ ം ലാമ ലെളിച്ചെണ്ണ്ുയൊ എണ്ണുയൊചെത്ത 
കാച്ചിയരിച്ച തെപ്പിക്ക രക്തദോഷം, ചൊറി, ചിരങ്ങ, കുഷ്ടം 
വിസപ്പും ഇവ ശമിക്കും. 

(നിശാപപ്പുടകാദി കുഴമ്പ) 

൪൨. നിശാപപ്പുടകാനന്താസ്വരസെയഷ്ഠടികലുിതെ ! 
ഘൃതംചകെരസപ്പിശ്ചതൈലംതുരുവകാസ്ഥിജം। 

൪്൩.സ്നേഹഞ്ചതു ല്യംസംയോജ്യപാചയെന്മന്ദവഹിനാ 
സമ്യക്പക്വെചഷയതെത്രമാഷാന്ുശ്ദാംശ്ചസഷപാന് ! 

രര. അശ്വഗന്ധാഞ്ചവാംശിഞ്ചലാക്ഷാഞ്ചരജഗിദ്വയം ! 
വികൂംഗകുഷ്ടകാസീ സഹരിതാലമയക്ശിലാഃ 4 

൪൫. മരിചംഗന്ധകംച്പിബീജഞ്ചസിതശൂപ്പുജം! 

ശ്രീലെഷ്ട ഞ്ചസമീകൃത്യചൂര്൪ജ്ണ്ണയിത്വാലിമിശ്രയേല് 
൪൬. സമ്ൃഗുന്മഥനാത്തസ്യലെപ ടപാമാദിനാശനഃ॥നൈ 

നംപ്രാപ്യലിജ ംഭന്തെത്വശൊഷാടപ്രബലാഅപി! 

പച്ചമത്തെഠാ; പപ്പടം കറുക ഇവഠഠിന് നീരില് എരട്ടിമധു 
രം അരച്ചുക ലക്ക! നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണം എണ്ണം നീരട്ടിയെണ്ണൂ 

ഇവ സമംചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച അത।ല് ഉഴനന, ചെരുപയയ 

കട്ടക, അമുക്കുരം, കു ൮, കോലരക്ക, വരട്ടുമ ഞ്ഞറാമരമഞ്ഞത്തൊ 



ഷോഡശാദ്ധ്യയേ ൨൭൫ 

ലി, പിഴാലരി, കൊട്ടം, കാരീയം, പൊന്നാരിതാരം മനയോ 

ല, കരിന്തകരവിത്ത, തി രവട്ടപ്പുശ ഇവ സമം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചിട്ട 

നല്ലവണ്ണം കടഞ്ഞുചേത്ത അതില്നിന പേണ്ടതെടുത്ത ൨൮൭ 

ടട്ക. ചൊധി, ചിരങ്ങ, വിസപ്പും ഇവ ശമിക്കും. 

(ചൊറിക്ക സിദ്ധൌഷധങ്ങാം.) 

ര7൭. പത്രാന്ദ്യസിതതുപ്പുസ്യതക്രെപിഷ്ടവാഖിലംവപു? | 

പ്രലിംപെദപയാത്യെപതെനകണ്ഡു മ്മഹത്ൃയപി ॥ 

കരിന്തകരയില മോരില് അാച്ചു സവ്യാംഗംതേക്കുക കെ 

തായ ചൊഠിശമിക്കും. സവ്വാംഗങ്ങളിലും ചൊഠിയില്ല എങ്കി 

ല് ഉള്ളേടത്ത തേച്ചാല് മതി. 

(തുംഗഭ്ൂമാദി കുഴമ്പ) 

ര'൮. രൂംഗദ്രമഫലാന്ത സ്ഥത്വഗാഹൃതരസാന്വിതെ |! തൊ 

യെഗഥഗൊപപാംഗനായുശ നിശാപുന്നാഗഗനസ്ധകൈഃ ൮ 

൪൯. കന്ദുരുഷ്ണസുവര് സ്ത്വശാധ്യി ഭിശ്ചവിപാചിതഃ 

സ്നേഫകെരൊല് ഭവസ്സ്രജ്ജരസഗുല്ഗുലുസഷപൈ ॥ 

൭൦. ശ്രീവെഷ്ടഹരിതാലാഭ്യാംലാക്ഷയാചാവചൂര്ണ്ണ്ടിതൈട | 
പ്രക്ഷിപ്ലൈയ്യൊൊജിതസ്സുമ്യങ് മഥനാന്മാക്ഷികെണച! 

൫൧. ലെപാന്നിഫന്തികണ്ഡു തിമതിവ്പദ്ധാമഭിദ്രതം 

ചമ്മാവദരണഞ്ചാപിദുഗ്ശുന്ധഞ്ചാതിദാരുണം | 

ഇളുനിരിന്ചകിരി തോലുക കൂഞ്ഞ പച്ചവെള്ളത്തില് ഇടി 
ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ച നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പാ്യള്ളിക്കിഴങ്ങം വരട്ടുമ 
ഞ്ഞാഠാ, പുന്നപ്പുചം ഗന്ധകം, കുന്തുരുക്കം. കൊന്നത്തൊലി, 
മരമഞ്ഞത്തൊലി ഇവ അരച്ചുക ലക്കി വെങ്ിച്ചെണ്ണുചേത്തകാ 
ച്ചിയരിച്ച ചെഞ്ചല്യം, ഗുല്ഗുലു. കടുക, തിരുവട്ടപ്പുര, പൊ 

സ്നരിതാരം കോലരക്ക ഇവസമം പൊടിച്ചു മേല്പറഞ്ഞ എ 
ണ്ണയില് ഇട്ടു കടഞ്ഞുചേത്ത കുറെതേനുംലീ്ി ഇതു ക്കിചേത്ത ണാ 
പുരട്ടുക. ചൊറി, തോലടരുന്നത, ശരീരമുഗ്ലുന്ധം ഇവശമിക്കും. 

(കപാലകുഷ്ടത്തിന ഭാസ്ത്രരക്ഷാരം) 
൫൨. വല്ലഭാ സ്തൃരമുലസ്ൃശാകപല്ലവജെരസെ 

സപ്ലകൃത്വൊ ഭിഷക്പിഷ്ടംശോഷിതഞ്ചാഥമുന്മയെ !! 
൫൩. അന്തഭ്ധൃ മംദഫെല്പാത്രെ ക്ഷാരൊയംഭാ സ്ൃരാഹ്വയഃ। 

ഇക്ഷ്വാകുര സസമ്മിശ്രൊലെപാല്കപാലകഷ്ടജില് 
എരുക്കിന്ധേരുമ്മല്തൊലി തേക്കിനുകൂമ്പിന്െഠവീരില്ഏ 



൨൬ ആരേഃഗ്യകല്ലദ്രമെ ഞ്ചാലചികിത്സായാം 

ഴ്പ്രാവശ്യം അരച്ചുണക്കി മണ്ണാത്രത്തിലാക്കി പുകപോകാത്ത 
വിധത്തില് വായ അടച്ചിഴുക്കി അടുപ്പത്തുവച്ചു തീക്കത്തിച്ച രൂ 
സമാ കെ. ഇതിന ഭാസ്തുരക്ഷാരമെ.ന പേരാകുന്നു. കഡ്യൂന് 
ചുരനിരില് മേര്പറഞ്ഞ ക്ഷാരംചേത്തതേക്കുക. കപാലകുഷ്ടം 
ശമി ൧9൦. 

(ചതുസ്സ്വരസ തൈലം) 
൭൪. ഭൂ നിംബഫലദുവ്യാഗ്രവിശാലാമാലതീരസ്വെ 

ദൂ വ്യാകല്ലെന സംസിഭ്ധസ്റ്റേഹ ഃകെരഫലൊല് ഭവഃ ॥॥ 
൭൭. ചതുസ്സ്പരസനാമായ മഭ്യംഗാദ്വിനിയച്ചുതി! 

അതിവ ദ്രാമപിക്ഷിപ്രംകുഷ്ടംബാലകപാലജം ॥ 
പുത്തരിച്ചുണ്ടങ്ങ കറുകനാക്ക, കാട്ടുചെള്ളരി പിച്ചുകത്തി 

ല ഇവററി൯നിരില് കറുക അരച്ചുകലക്കി ധെളിച്ചെണ്ണുചെ 
ത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തേപ്പൂിക്ക കപാലകഷ്ടം ശമിക്കും. 

(നാഗവല്യയാദി തൈലം) 
൭൬. നാഗവല്ലിനിശാജാതിഫരിപുച്ഛുപ്യമുതാഠസെ। 

ശാകത്വക്കച്ചു, സിദ്ധശ്ചകഷ്ടംഫഹന്തികപാലജം ! 
കൊടിഞാലി, മഞ്ഞാം, പിച്ചുകത്തില, പുവ്ൃവരശിന്കൂമ്പം 

ചിഠറമൃത ഇവററിന്നീരില് തേക്കിന്തൊലി അരച്ചുകലക്കി 
ലെളിച്ചെണ്ണുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തേപ്പിക്ക കപാലകുഷ്ടം ശ 
മിക്കും. 

(കാ്പ്യാസപത്രാദി തൈലം) 
൫൭൭. കാപ്പാസചത്രഭൂവ്വാമിധുദധൂ രച്ഛുദജെരസെ ൂ 

ജയാജാതിഫ ലൊശീരമധുകാമരദാരുഭിഃ ॥ 
പ്വെ. കലൂപിതൈന്നാളികേര സ്യസ്നറേഫസ്തിലജഎവവാ | 

അഭ്യഞ്ജനെനബാലാനാംകുഷ്ടംഫന്തികപാലജം ലി 

പരുത്തിയില. കറുക, കുഞ്ഞുണ്ണി, ഉമ്മത്തില ഇവററിന് 
നീരില് കടുക്ക, ജാതിക്ക, രാമച്ചം. എരട്ടിമധുരം,ദേഖതാരംഇ 
വ അാച്ചുകലക്കി ചെളിച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാ 
ച്ചിയരിച്ച തേപ്പ്ിക്ക. കപാലകഷ്ടം ശമി 4൭൭. 

(ധുദദ രപത്രാദി! തൈലം) 
൭൯. ധുദ്ധയ രപത്രശൈപാലകുഹളികസുമാളിനാം | 

ടൂവ്യാ കാപ്പാ സപത്രെന്്രലതാച്ഛിന്നരുഹാമപി ! 
൬൦. സ്വരസെവാരിലാ മജ്ജകഷ്ടചന്ദനയഷ്ടിഭിഃ । 

ഫലത്രിതയമുധ്യാബ്ദ രോഹിണിഭിശ്ചപാചിതഃ | 
൬.൧. സ്ന്റേഫ കെരൊല് ഭവലൊഭ്യംഗാല്കുഷ്ടംലാന്തികപാലജും 
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അനെനൈവവിധാനെനപക്വസ്തിലജഎവവാ 

കൃമ്മത്തിലം കഴിതാളച്ചണ്ടി, തെങ്ങ!ന്ച്ചക്കുലയരി, കുഞ്ഞു 
ണ്ണി, കറുക, പരുത്തിയില, ഉഴിഞ്ഞ, ചിററമുത ഇവററിന്നി 

രില് ഇരുവേലി, രാമച്ചം. കൊട്ടം, ചന്ദനം എരട്ടിമധുരംത്രി 

ഫലം പെരുംകുരുമ്പഖെര. മുത്തത്ംക്കിഴങ്ങ, കടുകരൊഫഫണ 

ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെണ്ണുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച തെ 

പ്പിക്കു. കപാലകഷ്ടം ശമിക്കും. 

(ഗുദകഷ്ടത്തിന്ന പുരട്ടുവാന് 

൬൮൨. കന്ദാനികൃത്വാഖണ്ഡാനീിശൊണവല്യാഇതസ്തൃതഃ ! 
അഹിഫ്ഥെനംസമാലിപ്യശൊഷയിത്വാഥഭജ്ജയെല് ! 

൬൩. കെരസ്സെ ഫെത്ര സംശിഷ്ടെതാനി സംപിഷ്യയോജയേല്| 
ഗുദകഷ്ടമനെനാശുദിഫ്യമാനംമുഹുരമ്മുഹുഃ ॥ 

൬൪. നശ്യത്യെഡാതദുഷ്ടാനിപ്പണാന്യയന്മ്യാനിചധ്രുപം 

ചെയ്പ്യപള്ളിക്കിഴങ്ങ നൂറുക്കി കറുപ്പുതേച്ചുണക്കി വെളിച്ചെ 
ഒയില് വദുത്തഅര്ച്ച വറവുകഴിഞ്ഞ ശേഷിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ 
യി അതന്നെ കലക്കി ആയത പുരട്ടുക. ഗുദകഷ്ടവും മറവുമുള്ള 
ദുഷ്ടപ്പണങ്ങളും ശമിക്കും. 

൬൭. ജംബിര സ്വരസെപിഷ്ടവാലൊഹകിട്ടംപ്രലെപയെല് ! 
ഗുദകുഷ്ടവിനാശായരഫ സ്യമിദമൌഷധം॥! 

ചെറുനാരങ്ങനീരില് പുരാണകിട്ടം അരച്ചുപുരട്ടുക. ഗുദക 
ഷ്യം ശമിക്കും. രം രാഷധം രഫസ്യമാകുന്നു. 

(വൃണശുദ്ധിക്ക ത്രികല്ക്കം) 
൬൬.ഭൂ൮യാനിശാഭ്യാംനിംബസ്ൃപത്രാണിസനിശൈസ്തിലൈഃ। 

യദ്വാസംപഷ്യദുഷ്ഠടാനിപ്പണാനിമധു സയ്യിഷാ! 
൬൭. സഫിതൈസ്്ലൈഃപ്രലിംചെത്ധ്യാത്തെഷാംശുദ്ധിശ്ചരോ 
പണം ദ്വെധാപിദശിതൊയൊഗസ്ികച്ചു,മിതിചിശ്രു തഃ 
കറുക, പച്ചമഞ്ഞറം, വേപ്പില ഇവയൊ പച്ചുമഞ്ഞാം,എ 

ള്ള, വേപ്പില ഇവയൊ അരച്ച അല്പം തേനും നെയ്യും ചേത്ത 
പുരട്ട്ക. പ്ൃണങ്ങറം ശുദ്ധങ്ങളായി ഉണങ്ങും. മേല്പറഞ്ഞ ര 
ണ്ടു യോഗങ്ങറാക്കും ത്രികലു,മെന്ന പേരാകുന്നു. 

(കൃഷ്ണ്ലൊപകുഞ്ചികാദി പൊടി) 
൬൮. കൃഷ്ണ്ലൊപകഞ്ചികാജാതിഫലൈലാദ്വയയഷ്ടിഭിഃ। 

ത്രിീഫലാംശശിരെഖാഞ്ചസവ്യാഭിശ്ചമധു ഘം 



൨൮൮॥_ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

൬൯. സമാംശെ ചസ മാംശാംചതാഭിടചാരന്തികാമപി॥ 
സഞ്ചു, രണ്ണൂ ൃമിശ്രിതാംചൈദ്യൊലെഫയെന്മധുസഫ്റ്റിഷാ! 

ഓ. ഗുദകഷ്ട വിനാശായമാത്രാന്തദ്രജസഃപ്രഗെ। 
സവര്ണ്ണുകരണൈനൈവസപ്പ്രിഷാലാലിമിശ്രിതാം॥ 

തിപ്പലി, കരിഞ്ചീരകം, ജാതിക്ക, ഏലത്തരി, ചിഠെറലംം 
എരട്ടിമധുരം ഇവസമം ഇവത്ആറുംകൂടിയെടത്തോകൂം ത്രിഫല, 
ത്രിഫലയോകമും കാരകോകിലരി ഒക്കക്കൂടിയെടത്തോളും പാ 
൨൮, പാലോടുകൂടിയ മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകളോളം തെച്ചിച്ചുവ്വ 
ഇത്ങിധെചേത്ത പൊടിച്ച അതില്നി ഖേണ്ടതെടുത്ത തേ 
രം നെയ്യും ചേത്തിട്ടൊ സവര്ണ്ണകരണം നെയ്യു ചേത്തിട്ടൊ 
സേവിപ്പിക്ക. ഗുദകഷ്ടം ശമിക്കും. 

(പാദകുഷ്ടത്തിന്ന അരചുതേപ്പാൻ) 
൧൧. രജനിചൂതനിയ്യാസമ ധൃച്ഛിഷ്ടാനിപാദജെ | 

അശ്വത്ഥപയ സാപിഷ്ടവാകഷ്ടെകു യൂാദ്വിലെചനം ! 

വരട്ടുമഞ്ഞഠം, മാവി൯ചശ., ഖവെടത്തമെഴ് ഇവ അരയാ 
ലിന്െറ പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. പാദകുഷ്ടം ശമിക്കും. 

(പലാശവല്ക്കാദി കുഴ) 

൭൨. പലാശവർല്ക്കത്രിഫലായിഷ്ടവാഥെക്കദങ്കൊരുഭവം | 
പാരന്തികുസു മൊത്ഥഞ്ചകിംശുകച്ചുദജംതഥാ ! 

൭൩.. മാതംഗപദികാജാതംരസഞ്ചചര।മിശ്രയെല് | 
തത്തു ചൃതെതുഗോമൂത്രംഗോമയഞ്ചസുചൂ രണ്ണ്ണിതം ॥ 

രെ". ദേഖധ്യപംസമായോജ്യമദനൈനഘനിഘൃതം ! 
ലിംപെത്തദൌഷധംശാമ്യെല്പാദകുഷ്ടന്ന സംശയഃ ॥ 

ാശിന്തൊല, തൂഫല ഇഖകൊണ്ട കഷായംഖെച്ചു അ 
തില് എരുക്കില, തെച്ചിപ്പവ്വം കരുമുരുക്കില ആനടിയന് ഇല 
ററിന് നിരു ചേത്ത അരിച്ച ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ചെഞ്ചി 
ല്യത്തില്ചൊടിഷും കൂട്ടി ഉ.രസിച്ചേത്ത കുഴമ്പാക്കി പുരട്ടുക. 
പാദകുഷ്ടം ശമിക്കും. 

(നാഗദന്ത്യാദി ലേപനം) 

ഒ. നാഗദന്തിഫ ലാക്ഷാസ്ഥിനിശാരുഷ്ടരസഷപൈഃ।! 
സസ്സിന്ധയ ത്രൈറ്ഗുവാംമൃത്രെപിഷ്ടൈ രാലെപനംഹിതര്) 

നാകാന്തിലിത്തം, താന്നിക്കക്കുരു വരട്ടുമഞ്ഞെഠം, ചെരിന് 
കതം കടു ക ഇനത്തുപ്പു ഇവ ഗോമൂത്രത്തില് അരച്ചുതേക്കുക. പാഠ 
ഭക്ഷ്യം ശമിക്കും, ) 



പ 1 % 
സ്വ 

ദ്വാവിംശാഭ്ധ്യായ ൨൭൯ 

(പദസരിക്ക പുരട്ടവാ൯) 

൭൬. ദാദ്വ്ീപയസ്വമേഞ്മിഷ്ഠാതുത്രൈസ്സുപ്പിവ്യിപചിതം[, 

കംപ്പില്യദുശ്ധസംയുക്തംഫന്തിലെപപദ്പിപാദികാം 

മരമഞ്ഞത്തൊലി, അടപതിയ ന്കിഴങ്ങ, മഞ്ചെട്ടിപ്പപൊ 

ടി, തൃത്ത ഇവ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യു ചേ 

ത്ത നെയ്യൊടുസമം കമ്പിപ്പാലയുടെ പാലുംചേത്ത കാച്ചിയ 

രിച്ച പ്യാട്ടക. പദസരി। ശമിക്കും. 

൭൭. നപനീതെനസംയുക്തംഭസുകൃഷ്ണൂാജിനസ്യച। 

തംബീഫലംവാക്ഷിരെണപക്ത്വാപിലയ്വാചലെപയെര!! 

കൃ്ട്രാജിനത്തിന്െറ ഭസ്മം വെണ്ണൂ നെയ്യു ചേത്ത പുരൂകു. 

ക്യൂന് ചുരയുടെ കായ പാലിരു പുഴ്ചഞ്ങിയരച്ചു വെണ്ണ്ുകൂട്ടി പു 

രട്ടുക. പദസരി ശമിക്കും. 
(സൈന്ധവാദി ലെപനം) 

ഒ. സൈന്ധവത്രിഫലാലീരാകദജിപക്വലെതസൈഃ! 
നാളികെരപയ*പിഷ്ടൈന്നവനീതെനമിശ്രിതൈഃ!! 

൭൪. മാഫിഷെണകൃതൊലെപ ഃപ്രലുംപതിലിപാദികാം! 
പാദാപദരണംപാദദാഹഞ്ചലിനിയച്ചുതി॥ 

ഇത്തുപ്പ, ത്ൂരിഫല,കോധവക്കിഴങ്ങ,കദജിപ്പഴം, വഞ്ഞിത്തൊ 

ലി ഇവ തേങ്ങാപ്പാലിലരച്ച എരുമയുടെ വെണ്ണകൂട്ടി ൭ രസി 

ച്ചെത്ത പുരട്ടുക. പദസരി,കാലപിള്ളല്, ചുട്ടുവിറല് ഇവ ശ 

മിക്കും. 

(ക്ഷീരിദൂപല്ക്കാദി ലെപനം) 
൮൦. ക്ഷിരിദ്ദലലു,സിന്ധു ത്ഥരജ ഃപക്വഞ്ച കാടകം! 

നവറിതേനലിംപെദ്വാപ്രാഗുക്തല്യാധിശാന്തയെ! 

നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി; ഇത്തുപ്പു ഇവപൊടിച്ച കടജള്ിപ്പ 

വയം വെണ്ണയും ചേത്ത പുരട്ടുക. പദസരിമുതല് മേല്പറഞ്ഞ 
ല്യാധികഠം മക്കയും ശമിക്കും. 

(ഗജചമ്മത്തിയാ അരച്ചുതെപ്പാന്) 

൮൧. ഉന്മത്ത സ്വര സെപിഷ്ടവാപ.ഡ ദൂജരത്ത്വചഭ। 

ഗജചമ്മവിനാശായലിംചെല്പിപ്പലചമ്മവാ॥ 

൭ മ്മത്തിലനിരില് താനെ അടറഠ്ഥ പുലാപിന്െഠ തൊ 
ലിയൊ അരയാലിന്തൊലിയൊ അരച്ചുതേക്കുക. ഗജചമ്മം 
ശമിക്കും. 

(കൃതമാലത്വഗാദി തൈലം) 
൮൨. കൃതമാലത്വഗിക്ഷവാകമമലക്ഷിരിദ്ര പല്ലയജെ। 

നിഷ്ണുവാഥെയഷ്ടിഗൊപസ്ര്രിദ്വയപ്പാരന്തി കാന്വിതെ! ! 



൨൮൧൦ ആരോഗ്യകല്ലറ്റമെ ബാലചികിത്സായാം 

൮൩. പാരന്തിപൃഷ്ടമാതംഗപദികാരസസമ്മിതം। 
സക്ഷിരഞ്ചഘ്ൃതംപക്വമ ഭ്യംഗാല്ഗജചമ്മജില് 

കൊന്നത്തൊലി, കഡ്യുഞ്ചുരലെര, നാല്ലാമരത്തിന തൊലി 
ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു എരട്ടിമധുരച്ഛനന്നാഠിക്കിഴങ്ങുപാ 
വൃള്ളിക്കിഴങ്ങം, തെച്ചിലേര ഇവ അരച്ചുകലക്കി തെച്ചിപ്പവ൮ം 
ആനുടിയ ന് ഇവററി൯നിരും പാലും നെയ്യും സമംചേത്ത്കാ 
ച്ചിയരിച്ചു പുരട്ടക. ഗജചമ്മം ശമിക്കും. 
൮൪. തിക്തകെനമധുസ് നഫ്യാശ്തൂ ൪ണ്ണുംവാലെഹയെല്പ്ര 

ഗെ! കൃഷ്ക്തൊപ കുഞ്ചികാദ്യംവാഗുദകുഷ്ടനിദശിതം॥ 
പാവ പൊടി തിക്തഷ്യേതം ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ഗുദകഷ്ട 

ചികിത്സയില് പറകപ്പെട്ട കൃഷ്ണ്ോപകഞ്ചികാദിയുമാം. എ 
ന്നാല് ഗജചമ്മം. ശമിക്കുകയും ചെയ്യം. 

(ചുണങ്ങിന്നു) 
൮൫. ടംകണംവഹനിസത്തപ്പുംജംബിരഫലജെരസെ। 

ക്ഷിപ്പവാചന്ദനഖണ്ഡെനപിഷ്ടവാദായ സചന്ദനം॥ 

൮൬. പ്രലിപ്യവിന്ദു കഷ്ടെഷസമ്യകച് ശുഷ്ലംതദൌഷധം! 
ഉ.ദ്വത്ത്യക്ഷാളുനംകയ്യാദാസിച്യുമഥിതംബഹു॥ 

പൊളങ്കാരംതീക്കല് കാച്ചി ചെറുനാരങ്ങനീരിലിട്ട ചന്ദനമു 

ടികൊണ്ടു അരച്ച ചേത്ത ചന്ദനത്തോടുകൂടിയ ആ മരുന എ 

ട്ടുത്ത ചുണങ്ങുള്ളെടത്ത പുരട്ടി നല്ലപള്ണൂം ഉണത്ജിയാല് പി 

രിച്ചു ക൭ഞ്ഞെ വകൂരെ മൊരുകൊണ്ടു അവിടെ ധാരചെയ്തു കു 

ഴുക്ക ചുണങ്ങ ശമിക്കും. 

൮൭. കൂശ്മാണ്ഡവല്ലിംസന്ദഫ്യഗൊമുത്രെ ണപ്രലെപനം! 
വിന്ദയ കുഷ്ടഫരംപ്രാഹു ഗുകൃതൊമാഫിഷസ്യച!! 

കുപേളുവള്ളി ചുട്ടഭസ്മം ഗോമൂത്രത്തില് ചാലിച്ചു തെക്കുക 

എരുമച്ചാണകംതെക്കുക. ചുണങ്ങ ശമിക്കും 

൮൮. ഫലിനീലലലീപത്രനാഗപുഷ്ണാണിശൈഗ്രവം! 
ബീജഞ്ചശുപ്പുബീജംചകാസമദ്ദകപ്പല്ലവം। 

൮൯. തമക്രെപിഷ്ടവാ സമാലിപ്ൃശ്രുഷ്ലെട്രഖ്യെഖിമദ്ദനാല് | 

അംഗെഭ്യോപഫരെദേഷപിന്ു ന്ഫന്യാദ്വിധിധ്രുവം! 

ഞാഴല്പ്യൂ൮. വെള്ളിലയുടെ വെകത്തഇലംനാകപ്പവ് മുര! 

 ഞ്ങക്കുതം കരന്തകരക്കു ത,.ചൊന്നാര൯തകരയുടെകൂമ്പഇജവമോ 

രിലരച്ച തേച്ചുണങ്ങിയാല് തിരുമ്പിക കക ചുണങ്ങു ശമിക്കും. 

ല്. ചന്ദനംവചയാസാദ്ധം പിഷ്ടവാതക്രെണലേപനം! 

ം കയ്യാദവാന്ദയ വിനാശായത്ഥാഗസ്ഥകമെലവഠ് 



ഷോഡശാദ്ധ്യായഃ ! ൨൮൧ 

ചന്ദനം, വയമ്പ ഇവ മോരിലരച്ചതേക്കുക. അല്ല എങ്കില് 
ഗന്ധകം വയമ്പ ഇവ മോരിലരച്ചുതേക്കുക. ചുണ്ടുങ്ങശമ। ൧൭൧൦ 
൯൧. ജംബിരസ്വരസെപിഷ്ടവാശംഖപാഷാണചന്ദനെ 

താഭ്യംവാലെപനംകുയ്യാദ്വിന്ദുകഷ്ടംവിനുശ്യതി 

ചെറുനാരങ്ങനിരില് ശംഖപാഷാണം. ചന്ദനം ഇവ അ 
രച്ചുതേക്കുക. ച്യണങ്ങ ശമിക്കും. 

(അഴിംപാഠെക്ക) 

൯൨. കാസമദ്ദകബിജാനിസ്റഫീപല്ലചജെരസൈ॥ 
ലിംപെദഗാരധ്ൂമംവാശിലാകുഷ്ണംവിനശ്യതി ॥ 

പൊന്നാരന്തകരക്കുരു കള്ളിയിലനിരില് തസരച്ചതേക്കക,, 

അരിമ്പാറ ശമിക്കും. ഉള്ളടക്കരി മേല്പ്രകാരം അരച്ചുതേക്കു 
കയുമാം. 

൯൩..സ്സുഫ്യാക്ഷിരെണ്ടലിംപെദ്വാ ചിത്രകംഗുമുസംയുതം ! 

കാസിസമ ഭയാംയദ്വാതദശ്മവിനിയച്ചുതി ി 

കള്ളിപ്പാലില് കൊടടലേലിക്കിഴങ്ങൊ കാരീയമൊ കട്ടക്കു 
യൊ അരച്ചു ശക്രചേത്ത പുരട്ടുക. അരിംപാഠ ശമിക്കം. 

' ൯൪. സമുദ്രൈരണ്ഡജെദുശ്ധെപിഷ്ടവാലിംചെല്ഗജാസ്ഥി 
വാ | കാസിസമക്കരാഗംവാതാള കംതൂത്ഥഃമവവഖാ ॥! 

കടലാവണക്കിന്െഠ പാലില് ആനയുടെ അസ്ഥിയൊ കാ 
രീയമൊ അകഷ്ണാരിതേങ്ങയൊ ചൊന്നരിതാരമൊ രൂത്തൊ ആ 
രപ്ചതേക്കുക. അരിംപാറ ശമിക്കും. 

൯൫. പാകെന ഭിനെസഡവ്ൃത്രകുഷ്ടെപിവ്രണപല്ക്രിയാഃ। 
ശോധനീരോപണീശ്ചാപികയ്യാദ്രക്ത പ്രസാദം [ 

പഴുത്തുപപൊട്ടിയ കുഷ്ടഞ്ങഠാക്ക ശുദ്ധിക്കായിട്ടം ൭ ണക്കത്തി 
ന്നായിക്കൊണ്ടും രക്തപ്രസാദത്തിന്നായിക്കൊണ്ടും വിശേഷി 
ച ചെയ്യേണ്ട ക്രിയകഠം വൃണുചികിത്സയില് പറകപ്പെടന്ന 

൨... തുപ്രകാരം ചെയ്തുകൊഠാക. 

ശ്വിത്ര ചികിത്സാ 

(രശിരെഖാ രസായനം) 
൯൬. അസനാഗരുശാകാക്ഷകകു ഭാരഗ്വധത്വചാം 

വിശാലാശാരബാമൂവ്വാപത്മകാനാഞ്ചപാഥസി 4! 
൯൭. സ്വരസെഭ്ൂംഗനിഗ്ഗണ്ഡീഫരിദ്രാമലകോത്മചെ। 

ത്രായന്ത്യമൃതയൊശ്ചാപിനിക്ഷിപ്യനിശിശൊഷിതാഃ 4 
ബ൯൬ % 



൨.൮൨ ആരേഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സയേോം 

൯൮. അഫ്നിസഞ്ചു ണ്ണ ചൃശീതാംശുരെഖാസ്തദ്രജസഃപ്രഗെ | 
മാത്രാ മക്ഷത്വചാസിദ്ധംസപ്പ്റീസ്സംയൊജ്യലെഫയെല് ॥ 

് ധ് 

൯൯. തദിദംഹന്തിമാസെനശശിരേഖാരസായനം | 
ശ്വിത്രാണ്യപിചകഷ്ടാനിചിസച്ല്യാംശ്ചക്രിമിനുപി ॥ 

വേത്ങക്കാതല, അകില. തേക്കില്തൊലി, താന്നിത്തൊലി, 
നീര് മരുതിന്തൊലി, കൊന്നവേരുമ്മല് തൊലി, കാട്ടചെള്ളരി 
വേര. നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചെരുംകുരുമ്പവേര, പതിമുകം ഇവ 
കൊണ്ട ഖെപ്വലേറെ വെച്ച കഷായങ്ങളിലും കുഞ്ഞുണ്ണി, കരു 
നൊച്ചിയില, പച്ചുമഞ്ഞറഠാ. പച്ചനെല്ലിക്ക, ബ്രഹ്മി, ചിററ 
മുത ഇപററി൯നീരുകളിലും ഓരെ ദിലസം രാത്രി ഇട്ടുചെക്കു 
യും പിരെറന്നാഠാ ഉണക്കുകയും ചെയ്തു ബലപ്പെടുത്തിയ കാര് 
കോകിലരിപൊടിച്ച അതില് നിശ ധേണ്ടതെടുത്ത താന്നിയു 
ടെ തൊലികൊണ്ട കഷായംവച്ച താന്നിയുടെ തൊലിതന്നെ 
കല്ലമായി ചേത്ത കാച്ചിയ നെയ്യു ചേത്ത രാവിലെ സേഖിപ്പി 
൧൫൭, ശ്വിത്രം ശമിക്കും. 

(ട്ടേ) 
൧൧൦. നവനീതെനസമ്മിശ്രംപ്രലിംപെദ്വീപിചമ്മജം | 

ഗജചമ്മ ഭവംയദ്വാഭ സ്ൃശ്വിത്രസ്യശാന്തയെ ! 

ല്യാഘ്ത്തിന്െഠറ തോലൊ .ആനയുടെ തോലൊ ഭസ്തമാക്കി 
വെണ്റ്റുനെയയ ചേത്ത പുരട്ടുക ശ്വിത്രം ശമിക്കും. 

ലി 

(ഗന്ധകാദി ലേപനം) 

൧ഠ൧.ഗന്ധകംഗൃഫ ധുമഞ്ചഗുഞ്ജാകോശാതുകീനിശാഃ ! 
ചന്ദ്രരെഖാശ്ചസംചുള്ല്റ ുനവധീതെനമിശ്രിതം നി 

൧ഠ൨.തേഷാംര ജൊവാശ്വിത്ര സ്യലെപയനെസംപ്രശസ്യതെ ! 
എതെനപ്രതൃഫംലിഫ്ുംസച്ാഫെനവലിനുശ്യതി ॥ 

ഗന്ധകം; ഉ.ള്ളടക്കരി, കുന്ദിക്കരുപ്പരിപ്പ പുട്ടല്പിരകത്തില് 
വിത്ത. ലരട്ടുമഞ്ഞഠാ, കാരകോകിലരി ഇവ പൊടിച്ചു ലെണ്ണു 
നെയ്യ ചേത്ത പുരട്ടിക. എ ഴദിചസംകൊണ്ട ശ്വിത്രംശമിക്കും, 

(ചിത്രകാദി പൊടി) 

ഥാബ..ചിത്രകംചന്ദ്രരേഖാഞ്ചചുണ്ണയിത്വാവിലെഹയെല്! 
ധാത്രിര സനപ്രത്യ ഷെക്വാഥെനഖവഭിര സ്യവാ ॥ 

കൊട്ടപേലിക്കിഴങ്ങ, കാര്കോകിലരി ഇവപൊടിച്ച നെ 
ല്ലിക്ക നീരിലൊ കരിങ്ങാലിക്കഷായത്തിലൊ ചേത്ത രാവിലെ 



സപ്ലദശാദ്ധ്യായ3 ൨.൮൩. 

സേവിപ്പിക്ക ശ്വിത്രം ശമിക്കും. 

൧ഠ൪ തിക്തം സപ്റ്റിമ്മഹ ാതിക്തംകുഷ്ടൊക്തഞ്ചാന്യദിഷ്യതെ॥ 

ശ്വിത്രെചിപ്രായ ശസ്സ്യംയഥാദൊഷംപ്രയൊജയെത്.! 

തിക്തഘൃതം മഹാതിക്ത ഘൃതം ഇവയും കുഷ്ടത്തിന്ന പറക 

പ്പെട്ട ചികിത്സകഠം മിക്കതും ശ്വിത്രത്തിനാ പററുന്നതാകുന്നു. 

ദോഷകൊലപത്തെ അനുസരിച്ച ആ പ്രവൃത്തികളെയും ചെയ്തു. 

എന്നാല് ശ്വിത്രം ശമിക്കും. 

ഇതി വാഗദദാസൊചനാമകരാ മാനന്ദനാഥപണ്ഡിത പാര 

ശധെന്ദ്രകൃതാ ലാരൊഗ്യകല്ലപദ്മെ ബാലചികിത്സായാം ഷോ 
ഡശസ്തബകൊനാമ ഷൊഡശൊദ്ധ്യായഃ॥ 

ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

സൂപ്ലദശാദ്ധ്യായപ്രാരം 8 

വാതപ്യാധി ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൧. ബലാനിയ്യു ഫദുശ്ധാഭ്യാംപ ക്വംഷാഷ്ടികമോദനം 
സംപിഷ്യലിംപേദംഗെഷ്യ ലികൃതെഷുയ നഭസ്വതാ।। 

കുറുന്തോട്ടിക്കഷായവ്ൃയം പാലുംതമ്മില്ചേത്ത അതില്നല്വ 
രയുടെ അരി വേവിച്ചരച്ച വാതപ്യാധി ഉ ള്ളെടത്തമാത്രമൊ 
ശരിരത്തിജംല് എല്ലാടവുമൊ തേക്കുക. 

൨. കൊഷ്ണ്ാംബനാത്യജെദ്യാതെയാമാദ്ധെതച്ചദേഹതഃ | 
 ബലാകല്ലേയനേസക്ഷിരംസിദ്ധംതെലഞ്ചശസ്യതെ ॥ 

മൂന്നേമുക്കാല്നാഴികകഴിഞ്ഞാല് സഫിക്കത്തക്ക ചൂടോടുക്ൂ 
ടിയ കാച്ചവെള്ളംപകന കഴുകിക്കളക. പാതല്യാധി ശമിക്കും 

 കുറുത്തോട്ടിചേര പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചകലക്ക] എദ്ണ്ണയും 
എണ്ണുയോമും പാലുംചേത്ത കാച്ചി അരിച്ചു തേപ്പ്ിക്ക വാത 
പ്യാധി ശമിക്കും. 

(ശുഭദ്ധബലാ തൈലം) 

൨. ബലാകഷായേകല്ലാഭ്യാം സിദ്ധംതെലംപയൊയുതം 
പാനാഭ്യഞ്ജേനയൊഗെനുലാതപ്യാധിലിനാശനം 1 



൨വ൮ൃര' ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

കുറുന്തോട്ടിപചേരകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച അതുതസെകല്ലയമഠ 
യിഃചേത്ത എണ്ണയും എഴ്ണുയോളും പാലുംകൂട്ടി കാച്ചിയരിച്ച 
തേപ്പിക്ക. വാതല്യാധി ശമിക്കും. 

(ക്ഷിരബലാ തൈലം) 
രഃ. ക്ഷീരാഡഥകെബലാമൂലപലാന്യാമദ് പ്ൃവിംശതിം | 

തദ്രസംയൊജയിത്വാഥബലാമു ലച ലദ്വയം ॥ 
൭, കല്പികൃത്യവിപക്വഞ്ചതൈലപ്രസ്ഥംസമീരനുല് | 

എതല്ക്ഷീാബലാതൈലമസിതസ്ൃമുനെമ്മതം ॥ 
പതിനാഠ നാഴി പാലില് ഇരുപത പലം കറവുന്തോട്ടിലെര 

ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനിരുചേത്ത ഇരുപത്തുനാലുകഴഞ്ച കറുന്തോ 
ടിപേര അരച്ചുകലക്കി നാനാഴി എണ്ണ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച 
തേപ്പ്ിക്കി വാതപ്യാധി ശമിക്കും. ഇത അസിതാ ചായുനാല്വ] 
ധിക്കപ്പെടടതും ക്ഷീരബലാതൈലമെന്നചേരോടുകൂടിയതും ആ 
കന്നു. 

(പാതാശനി തൈല) 

൬. ശതാവയ്യൂസ്തുലാമെകാംജ ലദ്രോണെലിശൊധിതാം | 
ല് ആമര്ദ്യനിഹിതാംകൃത്വാപക്തവാപാദാവശെഷിതെ ॥ 
ഒ. തത്തൂകല്പികൃതൈ ഃകഷ്ടശതാഫ്വാദാരുചന്ദനൈഃ ! 

മാംസിശൈലെയക്ദ്രാക്ഷാജിീവകഷഭകൈരപി ॥ 

൮. വരണൊഗ്രാബലാമുലതഗരൈലാലിളുംഗകൈഃ ! 
പൂഠികനക്തമാലാംതുമരിമൂലൈശ്ചകാഷികൈഃ 

൯. പ്രസ്ഥംതൈലസ്യസംപക്വംഭത്വാക്ഷിരംചതുഗ്ുണം | 
ശ്വാസെകാസെചബാധിയ്യെപംഗുഖഞ്ജുകയൊരപി !! 

൧൦. ജിഹ്വാസ്തംഭെജരായാഞ്ചഷണ്ഡതെഷവവുഷ ക്ഷയെ 
അസ്ഥിഭംഗെചപവിസ്ഥിരുജിലിസ്സൊടകെഷയച | 

൧൧. പിസപ്പെപിചപ്പദ്ധൌചശക്കരായാഞ്ചക്ൃച്ഛ്റകെ 
വാതകണ്ഡ ലികായാഞ്ചപ്രമെഹെമാരുതാത്തിഷ് ॥ 

൧൨. സവ്യാസുച്ചപ്രയുഞ്ജിതതാംസ്താന് പ്യാധീസ്ിയച്ഛുതി 
എതദ്വാതാശനിണാമവാതെനനപിഫന്മുതെ ॥ 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ ആരുംമൊരിയുംക ഞ്ഞെ. തുലാംഒന., ച 
തച്ച പതിനാറിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചനാലിടങ്ങഴി 

യാക്കി അതില് കൊട്ടം, ശതകുപ്പ,ദേഖതാരം,ചന്ദനാംമാഞ്ചി 
കന്മതംമുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം,ജീവകം, ഇടവകം. നീര്മാതളത്തിശ 
വേര, വയമ്പം, കുറുന്തോട്ടിചേര, തകരം, എലത്തരി, പിഴാല 

മി, ആവല്തൊല; ഉ.ങ്ങിന്തൊലി;കാരിലലേര ഇവമുമ്മ്യന്നു. ി 
[ 



സപ്തദശാഭ്ധ്യായഃ ൨൮൪ 

കഴഞ്ച അരച്ചുകലക്കി നാനാഴി എണ്ണയും നാലിടങ്ങഴി പാലും 

ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തേപ്പിക്കയൊ സെവിപ്പിക്കയൊ ചെയ്തു. 

ശ്വാസം. കാസം, ചെവിയടപ്പ, പംഥും. ഖഞ്ജം ജിഫ്വാസ്തം 

ഭം, ജരാം ഷണ്ഡത്വം, ശരീരകാശ്യം അസ്ഥിഭംഗം സന്ധി 

കളിലെ വേദന. എല്ലിനെഠ ഇടയിലു്ള വേദന, ചിസ്റ്റോടം 

“ പിസപ്പുംം ആന്ത്രവൃ ധിം കല്ലടപ്പം മുത്ര൭ ജെ പാതകണ്ഡലി 
കാ പ്രമേഹം ഇവ ശമിക്കും. വാതല്യാധികഠാ ഒക്കയും ശമി 

ക്കം. പംഗു എനാത ഒരു കാലിനെ മുട ക്ന്ന വാതമാകുന്നു. ഖ 

ഞ്ജമെന്നത രങ്3ട കാലുകളെയും മുട 8ന്ന വാത മാകുന്നു. ജി 

ഫ്വാസ്തംഭം നാലിനെ സ്തംകിപ്പിക്കന പാതമാകുന്നു. അസ്ഥി 

ഭംഗം എല്ലമുറികയൊ വകൂുകയോ ച്ചെയ്താര ഉണ്ടാകുന്ന ൭പ 

ദ്രചമാകുന്നു. ലാതകണ്ഡലികാ എന്നത മുൃത്രാഘാതങ്ങളില് 

ചേനാതാകുന്നു. 

(മാംസിബലാദി തൈലം) 

൧൩. മാംസിബലാദ്വയൈലാത്വഗ്ദാരുസഷപനാഗരൈഃ। 
രാസ്ത്ാമാഷാശ്വഗന്ധാബ്ലതുരുഷ്ടുതഗരൈരപി॥ 

ഫര", സംപി ഷ്യകല്ല।തൈഃപക്വംസക്ഷിരംചബലാകൃത്െതെ| 
നിയമ, ഫെതൈലമഭ്യംഗാല്പാനാദ്വാമാരുതാമയാ൯॥ 

൧൪൫. സവ്യാന്പ്രശമയെത്തദ്വല് സൂയ്യാപത്തംചനാസയലു 
ധായൂമാണംഫരനുസ്റംസമദ്ദിതഞ്ചനിയച്ലുതി॥ 

മാഞ്ചി. കുറുന്തോട്ടിലേര, ഉയരകത്തിന്ലവേര.ഏ ലത്തരി, ഇ 
_ ലവംഗത്തൊലി, ദേവതാരം, കടുക, ചുക്ക, അരത്ത, ഉഴുന്ന 
! ' അമുക്കുരം. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കുത്തുരുക്കം., തകരം ഇവ കുറുന്തോ 

ട്ടിക്കഷായത്തില് അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും പാലും സമം ചേ 
ത്ത കാച്ചിയരിച്ച തേപ്പ്ിക്കയൊ “സേവിപ്പിക്കയൊ ചെയ്തു. 
ലാതല്യാധി ശമിക്കും. മേല്പറഞ്ഞ തൈലംകൊണ്ടെ നസ്വം 
ചെയ്താല് കൊടുഞ്ഞി ത്തേ, ഫഹനസ്സരംസം അദ്ദിതം ഇവ ശ 
മിക്കും. 

(പഞ്ചാമുതെലം) 

൧൬. പഞ്ചാമു സ്വരസെദാരുശത :ഫ്വാപടുശി 4, ഭിട്യ 
രാസ്ത്രാസജ്ജര സാഭ്യാഞ്ച മഞ്ജിഷ്ടാശാരിബായതൈ। 

൧൭. കല്ല്തിതൈസ്സ്റാധിതംതൈലംദധികാഞ്ചിതസംയുതംഃ 
ു വാതംസവ്യാംഗഗംഫന്തിനീഹാരമിപഭാസ്പരഃ 

പുളിഅഞ്ചിശെഠറയും ഇലകഠാ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത 

ഷ്യ, 



൨൮൬ ആരോഗ്ൃയകല്പദ്മെ ബാല ചികിത്സായാം 

അതില് ദേവതാരം, ശതകുപ്പ,ഇത്തു പ്പ, മുരിങ്ങവെര, അരത്ത, 

ചെഞ്ചല്യം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, നുന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ഇവ അരച്ചുക 
ലക്കി എണ്ണയും തൈരും, കാടിയും സമംചേത്ത കുച്ച്രീയരിച്ച 
തേപ്പിക്ക. സവ്യാംഗലാതം ശമിക്കും. 

(ധാന്പന്തര തൈലം) 
൧൭൦ ബലാമൂലസ്യനിയ്യ, ഫെഷ ഠംഗുണെഷംഗുണംപയഃ! 

തൈലസ്ൃതു ല്യംദത്വാചയ വപകൊലയുതെശ്ശു തം! 
൧വു. ഖലദ്പൈശ്ചദശ ഭിമ്മൂലൈഃപാദശെഷിതമംബുച! 

കലൂംകൃതൈദ്വിമെദാശ്വഗന്ധാതഗരചന്ദനൈഃ ॥ 
൧൯. മഞ്ജിഷ്ടാദാരുകാകൊളിദ്വയാഭിരുപുനനാലധൈഃ। 

ശാരിബാകുഷ്ടയഷ്ട യാഹ്വഴീവകഷഭജൊംഗകൈഃ। 
൨൦. കാള്കാനുസാദീ സിന്ധുത്ഥശൈലെയകഫലത്രയൈഃ। 

സ്ൃപ്യപണ്്ലീലചൈലാത്പക്പത്രൈശ്ചക്ഷിരശുക്ശയഠവ 
൨൧. ശതാഷ്വാരസസംയുക്തൈ സ്ന ലംമുദ്വഗ്നിനാപചെ! 

ത॥ ധാന്വന്തരമിദംനാമൂാസവ്വചാതപികാരജില് | 
൨൨. സൂതികാസു ചബരലെഷ്യ ക്ഷിണെഷ, ക്ഷതവത്സൃച । 

പപൂജിതംജ്പരഗുന്മാസ്ഥിഭെദൊന്മാദാന്ത്രപൃദ്ധിനുല് 
സവ്ൃഗ്രഹലികാരെഷയയോനിരൊഗൈചശസ്പൃതെ! 
മുത്രാഘാതെംഗമദ്ദെചവികാരെപിചമമ്മജെ! 

കുറുന്തോട്ടിചേരുകൊണ്ട ഖെച്ചു കഷായവും പാലും എ്ണ്ണു 
യില് ആവരട്ടി, യവം, ലന്തക്കുരു, പഴയമുതിര. ദശമുലംഇവ 

കൊണ്ട വെച്ചു കഷായം ഡ്ൃണ്ണുയോടു സമം ഇങ്ങിനെ ചേത്ത 

മേദം മഹാമേദ, അമുക്കരം. തകരം, ചന്ദനം. മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി 
ദേവതാരം, കാകൊടജി,ക്ഷിരകാകൊളി,ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, തമി 
ഴമവേര. നന്നാഠിക്കിഴങ്ങം കൊട്ടം, എരട്ടിമമുരം, ജീവകം ജൂ 

ടവകംം അകിലം ഉലുഖ, ഇനത്തുപ്പ, കന്മതംത്രിഫല, കാട്ടഴുന്നി 

൯വേ൪, കാട്ടുപയററി൯വേര, പയമ്പ, ഏ ലത്തരി, എലവംഗ 

ത്തൊലി. പച്ചില, പാല്മുതുക്കി൯കഴങ്ങ, ശതകുപ്പ, നറുമ്പശ 

ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. രം തൈ 

ലത്തിന ധാന്പന്തരമെന്ന പേരാകുന്നു. ഇത തേപ്പ്പിക്കയൊ 

സേധിപ്പിക്കയൊ ചെയ്താല് ലാതല്യാധിക ശമിക്കം. ര 

സവഖിച്ചു ക: ടക്കനാവക്കം ബാലന്മാക്ം ക്ഷയമുമ്ളവക്കും ഉ. 

രക്തമുള്ള കും സുഖകരമാകുന്നു. ജ്വഠം, ഗുന്മം, ഘ്എല്ലുപ്പൌെ 

ലിച്ചിരു, ൭ ന്മാട്ം, ആന്ത്രവൃദ്ധി വയും സവൃഗ്രഫപിഡകള്ടം 

യോനിരോഗവും മുത്രാഘാതവുംലില്ലകൊണ്ടൊ അടി]കൊണ്ടോ 

ഴ് 

റ ല് 



പന്ത 

കളും ശമിക്കും. 

സപ്യദശാദ്ധ്യായ* 1 ൨൮൭... 

ശരീരത്തിനന ചതവുതട്ടിയാല് ഉ. ണ്ടാക്കുന്ന വേദനയും മമ്മപ്രു 
ദേശങ്ങറാക്ക ചതവലുമുതലായത പഠഠിയാലുണ്ടാകുനാ ല്യാധി 

(ശ്രീരുദ്ര തൈലം) 
൨൩. ദശമുലബലാരാസ്താമാഷകാപ്പാസബിജകൈ$ ] 

യഷ്യ ്യാഫ്വയക ലസ്ഥൈണകപപാ ലാഭീരുദാരുഭിഃ! 
൨൪. അമുതാസാരണിവാജിഗന്ധാതഗര വാളകൈഃ | 

കുഷ്യെനചശൃതെതൊയെപ ദസ്ഥെപിഷ്ടകല്ലിതൈഃ॥ 
൨൫. ശാരിബാതിലദേലാഫ്വബലാദ്വിതയ ചന്ദനൈഃ | 

ബാല്ഫികക്ഷിരശുഷ്ണാശ്വഗന്ധാതഗരകംഗുഭിഃ ॥ 
൨൬. വിരാപുനന്നാവാഭിരുവരാസൈന്ധലചൊരകൈഃ ॥ 

നാഗാഫ്വയതുടിസെല്യമഞ്ജിഷ്ടാകഷ്ഠടാകംക മൈ 1 
൨൭. മുണാളാംകൊലമു ലൊഗ്രാനിയ്യാസഫരിചന്ദനൈ? 

ശതാഘ്വാസാരണിമൂലസരളാഗരുകൌശികൈഃ।!! 
൨൮. സപ്ൃതികയുഗത്വശിസ്സറകൊരണ്ഡൈശ്ചസാധിതം [! 

തൈലംചതു ഗണംദത്വാക്ഷിരംദധിസമംതഥാ ॥ 
൨൯. കാഞ്ചികഞ്ചുധിലപ്യാധീന്പാനാഭ്യംഗാവഗാഫ 
നൈ। സെകെനപിചുനാലസ്സിയൊജനെൌനചനാശയെല് ൫ 
൩൦. ഗുന്മതുലാന്തരപൃദ്ധീശ്ചപാണ്ഡുപ്പീഫാമയാവപി । 

: ശ്രിരുദ്രേണപുരാപ്രോക്തമേതത്തൈല മനുത്തമാ॥ 
൩൧. നാ്ലാശ്രീരുദ്ര തൈലന്തല്ഭിഷഗ് ഭിഭഃപരികീത്ത്യതെ 1 

ഒശമുലം കറുന്തോട്ടിലേര, അരത്ത, ൭. 9൩, പരത്തിക്കുരും 
ഇരട്ടിമധുരം, പഴയമുതിര മാന്തലയോട, ശതാവരിക്കിഴങ്ങം. 
ദേവതാരം, ചി മൃതം, തലനീകി, അമുക്കുരം, തകരംം ഇരുലേ 
ലി, കൊട്ടം ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ഏ 
ആ, ദേവതാരം, കറുന്തോട്ടിലേര. ൭ യാകത്തിന് ചേര, ചന്ദന 
യാ അമു ൭രംതകരം. തിനയരി, 
കൊവക്കിഴ 0 3 തമഴാമവേര, ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫല. ഇ 
ത്തൂപ്പ കച്ചരിക്കിഴങ്ങ,നാകപ്പ്, ഏലത്തരി, രാമച്ചം്സമഞ്ചെ 
ട്ടിപ്പൊട,കൊട്ടം,കുംകുമം,താമരവമയം.അംകോലത്തില്ചേ 
൪, പയമ്പംനറുമ്പശം രക്തചന്ദനം, ശതകപ്പം തലനിളി വര, 
ചര കം,.അകിലയ ഗുല്ഗുലു, ഉ. ങ്ങി തൊലി, ൭വല്തൊലി, ക 
രിങ്കറിഞ്ഞിലേര ഇവ അരച്ചകലക്കി എണ മ 
ലിരട്ടിപാലും ലം ി ടി റു ളു തയിരും കാടിയുംചേത്ത കാ. ച്ചിയരിച്ച സേധിപ്പിക്കമുതലായതചെയ്താല് വാതപ്യാധികളും 



൨൮൮ ആരൊഗയകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികീത്സായം 

ഗുന്മശു ലാന്ത്രവൃദ്ധികളും പാണ്ഡുരോഗം, പ്പീയ ഇവയും ശമി 
൪൫൭9. 

(വാതചികിത്സയുടെ ക്രമം) 

൨൨. സ്തറിശ്ധസ്യസ്വിന്നദേഫസ്യമുദുനാശൊധനെനതു। 
ക്ഷപയിത്വാനിലംകിഞ്ചിന്മു ചുന്തമനുലോമയെല് ॥॥ 

ആദിയില് മൂന്നൊ അഞ്ചൊ ഏഴൊ ദിലസം എണ്ണുപുര 
ട്ടി കിടത്തി മേല്പറഞ്ഞ ദിപസങ്ങഠം കഴിഞ്ഞാല് ലിയപ്പിച്ച 
മൃദുവായ പിരേചനത്തെ ചെയ്തു പാരിച്ചുള്ള പഭ്ധനയെ ക്ഷയി 
പ്പിച്ച കഷായപാനുപഥ്യാണാദികമളെകൊണ്ടെ ക്രമേണ ശമി 
പ്പിക്കുക. ഇങ്ങിനെ പാതചികിത്സയുടെ ക്രമമെന്നഠിക. 

(എരണ്ഡ ദിസ്വെദം) 
൨.൨. എരണ്ഡവരണാക്കാനാംപല്ലലധൈരംഭസശഗ്ശുതാരു | 

ഉടഷ്ടണൊട് ഗച്ചുതാസ്വെദൊലാതാമയഖിനാശനഃ।! 
അപണക്കില, നീര് മാതളുത്തിലം. എരുക്കില ഇവയിട്ട തി 

ഉപ്പിച്ച വെള്ളത്തില് നിന്ന പെ ഞ്ങുന്മാ ഈഷ്ടാവുകൊണ്ടു വി 
യപ്ല്പിക്ക. വാതല്യാധി ശമിക്കും. 
൩ര:. കൊഷ്്ക്തനകാഞ്ചികെനാംഗംസിഞ്ചന്ലാസ്വിന്നതാം 

നയെല് ! ഷാഷ്ടരികൌദനലിണ്്ൈവ്യാകൊജ്്കൈരംഗാ 
നിസംസ്റ ശന! ൂ 

കാടിതിളപ്പിച്ച മൂട പാകമാക്കി ധാരചെയ്തിട്ട ചിയപ്പ്ിക്കു 
യയമാം. നവരയരി. കുറുന്തോട്ടിക്കഷഷായവും പാലുംചേത്തതില് 
വേഖിച്ചു കിഴികെട്ടി കുവണ്തൊട്ടിക്കഷായവും പാലും ചേത്തതി. 
പ്പിച്ച അതില്വച്ച ലൂ $പിടിപ്പിച്ച അതുകൊണ്ട തലോടി 

പിയപ്റ്പിക്കയു മാം. 
(ജലക്കിഴി 

൩.൭. ശീഗ്ര ചിഞ്ചാക്കനിരഗ്ഗണ്ഡീലരണൈരണ്ഡപല്ലവൈഃ॥ 

അവ്യയല്യാതത്സമൈശ്ചരിശൈസ്ൈലസ്വിന്നൈ സ്സ 
കെരകൈ$ ! 

൨൬. കാല്പൂഠ സ൩പിണ്ഡികാഃകൃത്വാതാഭിസ്തപ്പാഭിരെവവാ | 
സന്റ്റെ ഫപാത്രെ സന്തപ്പെനിക്ഷിപ്ലാഭിമ്മു ഹുമ്മു ഹുഃ॥ 

മുരിങ്ങയില. പുജിയില.എരുക്കില, കരുനൊച്ചിയില, നീര് 

മാതമൂത്തില., അഖണക്കില ഇവ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞഎണ്ണൂ 

പരട്ട । വരട്ടനാകികേരം ചിരകിക്കൂട്ടി മരുപാത്രത്തിലിട്ട നല്ലവ 

സം വാടുന്നലരെ വറുത്ത നല്ലശീലയില് കിഴികെട്ടി ഒരുപാ 
൦. 

[1 
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സപ്യദശാദ്ധ്യായ ഃ ൨൮൯ 

ീകാരിചു ചൃടുപിടിച്ചാല് ആ കിഴികൊണ്ടെ തലോടി വിയ 

പിക്കയുമാം. മരു കിഴി ചൂടാറിയാല് ചൂട പാകമാക്കി ചേഠെ 

ഒരു കിഴികൊണ്ട തലോട്ടക. ഇലക്കിഴിക്ക് മേല്പ്പറഞ്ഞമരു 

ന്നുക മൊട സമത്ങളായ ഇലകഠം ലക്കെ കൊള്ളാം. 

ി (പഥ്യാ ? സ്ററശകാദി കഷായം) 

൩൭. പഥ്യാദുസ്റശകൈരണ്ഡമൂലൈരമുതയായുത
ൈ 

ക്വാ ഥൊലിരെചനെശസ്നൊഗുമ സൈന്ധവമിശ്രിത 

കടുക്ക, കൊടുത്തൂവധലേര, അപനെക്കി൯വേര, ചിീററമു 

ത ഇവകൊണടു കഷായം വെച്ച ശക്കര, ഇത്തുപ്പ ഇവ മേപ്പൊ 

ടി ചേത്ത സേലിപ്പിച്ച പയറിളക്കുക. 

(ചൃതികപല്ലപാദികഷായം) 

൨൮. പൃതീകപല്ലപദ്രാക്ഷാഫ ലപത്യജേമൊജകൈ। 

ക്വാഥൊവലാലിഫിത
സ്താ ഭയ ംതൈലെനൈരണ്ഡജെനലാ॥ 

' ആവല്കൂമ്പ. മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം, കടുക്ക, അയമോതകടയ 

ഇവ കൊണ്ട കഷായം വെച്ചു ശക്കര ഇത്തുപ്പും ഇവയൊ 

അവണക്കെണ്ണുയൊ മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത സേവിപ്പിച്ച പയറി ളൂ 

ക്കുകയു മാം. 

(ബലാസഫചരാദി കഷായം) 

൨൯. ബലാസഫചരദ്വന്ദപ്വശതാഫ്പാദെവദാരുഭിഃ 

ജയാജീരകസംയുക്കതൈഃക്വാഥപചെയസ്സ്റിതാന്വിതഃ॥ 

കറുന്തോടിലേര, കരിംകുറുഞ്ഞിചേര, ധെഞ്ചറുഞ്ഞിലേ 

രം ശതകുപ്പ, ദെപതാരം. മുഞ്ഞെവെര, ജീരകം, ഇവ കൊ 

- ണ്ടു കഷായം വെച്ചു പഞ്ചസാര മെപ്പ്യൊടി ചെത്ത സേവിപ്പി 

ക്ക വാതരോഗം ശമിക്കും. 
(ദശമൂലബലാദി കഷായം) 

രഠ. ദശമുലബലാദാരുശധഗ്ര, ബബ്ദരസാധിതം 
നിയ്യു ഡംവാസിതാശെൌണ്ഡീസഘിതംപായയെല്പ്രഗെ॥ 

ദശമൂലം. കുരുന്തോട്ടിചേര്, ദേപതാരം. മുരിങ്ങലേര,ചെ 
 വൃതേക്കിന്വേര ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വെച്ച പഞ്ചസാരംതി 
പലി ഇവ മേപ്പ്പൊടിചേത്ത രാവിലെ സേവിപ്പ്പിക്ക. വാതം 
ശമിക്കും. 

(രാസ്തരാദി കഷായം) 

൪൧. രാസ്ത്രാതാമലകിീചവ്യപാശാഗരുഷഡീഘനൈഃ। 
എരണ്ഡധാത്രിസൈരെയശിലാഭില്ക്ഷണദാനലൈഃ॥ 

൪൨. വിശ്വഭെഷജഭാര്ങ് ഗീഭ്യ വുഷ്ഠരെണചസാധിതഃ। 
൨൭ ൪ 



൨൯0 ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

പടൊലദശമൂലാഡ്വയൈദ്ദാരണാപ സമന്വധിതൈഃ॥ 
ര൩. സിന്ധു ത്ഥകൃഷ്ണ്ുാരെണുഭ്യാംസഫിതൊവിനിയച്ഛുതി 

ക്വാഥസ്സവ്യാനിലപ്യാധീന്പാപാനീിവഫരിസൃതി് 
അരത്ത കിഴാനെല്ലി, കാട്ടമുഭുകിന്ലേര, ആടലോടക 

ത്തില് വേര, അകില, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ,അ 
പണക്കിന്ലേര, നെല്ലിക്ക, 'കരിംകറിഞ്ഞിലേര കല്ലര്പഞ്ഞി 
വേര, വരട്ടുമഞ്ഞം, കൊടുപേലിക്കിഴങ്ങ, ചുക്ക, ചെറുതേക്കി 
൯ഖേര, വുഷ്ടരമുലം, പടോലം, ദശമൂലം, ദേവതാരം. ഇപ 
കൊണ്ടു കഷായ വെച്ചു ഇന്തുപ്പ, തിപ്പലി, ഇവമേപ്പ്യൊടിചേ 
ത്ത സേവിപ്പിക്ക എല്ലാ വാതരേറഗ മും ശമി ദെ. 
ര്൪്. ലിദായ്യാദിഗണേനാപിപിഹിരുശ്ശുക്കരാന്പിതട। 

നിഷ്ഠാഥൊ മാരുതൊത്തെഷ്യപികാരെഷ്വപരാജിതഃ॥ 
ചിദായ്യാദിഗണംകൊണ്ടുകഷായംവച്ച പഞ്ചസാര മേപ്പ്പൊ 

ടിചേത്ത സേലിപ്പിക്ക. എല്ലാപാതരോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 
(ആക്ഷേപ പാതത്തിശ ജീവന്ത്യാദി കഷായം) 

൪൫... ജീവന്തീകന്ദകാകോളിദ്വയയഷ്ഠട 0ഫ്വസംയുതൈഃ। 
മെദാവര്ണ്ണപതീദ്വന്പ്വജീപകഷഭകൈ കൃതഃ 
കഷായ £പെയ ആക്ഷേചെധാന്വന്തരവഖിമിശ്രിതഃ 
യദ്വാക്ഷിരബലാതൈലസഘിതൊഭിനചൊല് ഭഖെ॥ 

അടപതിയ ൯കിഴങ്ങ, കാകൊളി, ക്ഷിരകാകൊളജി, എരട്ടി 
മധുമം, മെദ, മഹാമെദ, കാട്ട ഴുനിന്ചേര. കാട്ടപയറഠില് 
വേര, ജിവകം ഇടവകം ഇവകൊണ്ട കഷായംവെച്ചു ധാന്വ 
ന്തരതൈലമോ ക്ഷീരബലാതൈലമോ മേപ്പടി ചേത്ത സേവി 
പ്പിക്കു. ആക്ഷെപവാതം ശമിക്കും. ““അഭിനപോല്ഭഖവൊെ? 
എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ടു കാലതാമസംകൂടാതെ ചികിത്സി 
ചല്ലാതെ ശമിക്കില്ല എന്ന സുൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, 

(ചീിരാമുലാദി കഷായം) 
ര'൬. വീരാമുലവരീകന്ദജീവന്തിജീചകഷഭൈ്രയൈ 

സുബ ലാമൂലകൈസ്സിദ്ധഃക്വാഥൊലാരദ്വദിഷ്യതെ॥ 
കൊവക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, അടപചതിയ ൯ കിഴങ്ങു 

ജീവകം. ഇടവകം, കുറുന്തോടിലേര, ഇവകൊണ്ട കഷായം 
വച്ചു മേല്പറഞ്ഞ തൈലങ്ങഠം മേപ്പൊടിചേത്ത സേലിപ്പി 

ക്ക. ആക്ഷേപവാതം ശമിക്കും. ആക്ഷേപവാതമെന്നാത 

കൈ കാല്മൃതലായ അംഗങ്ങളെ ഒരുത്തൻ ശക്തിയോടുകൂടും 

വണ്ണും മരു തട്ടരകൊടുത്താല് നീങ്ങനാതുപോലെ അതുകഠാ 

ക്ക നീക്കത്തെ ൭ണ്ടാക്കുനാതായ വായുപികാരമാകുന്നു. 



സപ്പദശാദ്ധ്യായ $ഃ ം ൨൯൧ 

(ഫനുസ്തംഭത്തിന്ന അഭദഭീരുവീ രാദി। കഷം) 

൪൫൭. അഭീരുവീരാജീവന്തീരാസ്താദെവാഹ്വയഷ്ടിഭിഃ। 

ബലാത്രയഷഡീമുസ്താശാരിബാ ഭിശ്ചസാധിതഃ। 
൪൮. ക്വാഥഃക്ഷീരബലാതൈലപിമിത്രെ ഠനിശിഭോജനാ 

ല്! പെയഃപരംപ്രലെപശ്ചലാതാശന്ദികൃതൊഫിതഃ, 

൪൯. ധാന്വന്തരെണവദുലെപ്പൊഫ നുസ്തൃംഭെപ്രശസ്യതെ 

രജസാചൌഷ്ഠരെണൈലനവനീതയുതെനവാ!। 

ശതാപരിക്കിഴങ്ങം കൊവക്കിഴങ്ങം അടപതിയന്കിഴങ്ങ, 

അരത്ത, ദേവതാരം, എരട്ടിമധുരം, കറുന്തോട്ടിചേര, വെങ്ക 
വുന്തോട്ടിലേര, കയരകത്തിന്ധേര കച്ച, രീക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങ 
ക്കുഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു ക്ഷിര 
ബലാതൈലം മെപ്പ്യൊടിചേത്ത അത്താഴം ഉരണു കഴിഞ്ഞെ 
തിന്െറശേഷം സേധിപ്പിക്ക. വാതാശനി തൈലമൊ ധാന്വ 
ന്തരമൊ കൂടക്കൂടെ പുരട്ടുക. പുഷ്ടരമുലം പൊടിച്ച വെണ്ണ 
ചേത്തപരട്ടക. ഹനുസ്ത്ൃംഭം ശമിക്കും. ഫനുസ്മംഭമെസതവാ 

യ വിടരായ്ക്കുയും വിടസാപായ കൂടായ്ക്കയു മാകുന്നു. 

(മരുസ്പംഭത്തിന അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൫൦. സഷപാംസ്ലൃക്രസംപിഷ്ഠാന്സ് നുഫ്യാഭകാണ്ഡസൃഗഭഗാ 
കൃത്വാബഫിമ്മുദാലിപ്പുപക്ത്വാകാരഷിലഫ്നിയാ | 

൭.൧. ഭിസായാംമുദിരൂദ്ധ, തൃപൃൂഥഗാദായ സഷപാന്! 
സ് നുഹീപത്രരസെപിഷ്യ്വാ ലിംപെളുവ്വൊമ്മുഹു 
ഉയരുസ്തംഭശ്ശൂമംയാതിസ്റ്റേഹസ്വെദശ്ചനെഷ്യതെ! 

ദ്ദേദേഷ്യാമദോഷ ബാഹുല്യാച് ശൊധനഞ്ചനിരത്ഥകം॥! 

കടുക മോരിചരച്ചു കള്ളിയുടെ തണ്ടതുരന്നു അതിന്െറ ൭. 
ളില് നിറച്ച പഴുതടച്ചു മട്ടില് പൊതിഞ്ഞ ചാണകവരടി 
കൊണ്ട തീക്കത്തിച്ച അതിലിട്ട ചുട്ട മണ്ണ വിണ്ടാല് എടുത്ത 
അതിന്െറ ൭ ഒളില് നിറച്ച കടുക ചേറെ എടുത്ത കള്ളിയില 
ലാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞനീരില് അരച്ച കൂടക്കൂടെ പുരട്ടുക. ഉരരുസ്തുംഭം 
ശമിക്കും. ഉരരുസ്തംഭത്തിന്നു എണ്ണ പുരട്ടുകയും വിയപ്പ്ിക്കയും 
ചെയയൂര്ത. കഫവും ആമദോഷവും അതി കാരണമാകു 
യാര സ്ന്റേഹസ്വെദവിരെ കങ്ങഠം ഫലിക്കില്ല എന്നഠിക. 

(നാഗരാദി ലേപനം) 

൭൨. നാഗരംസഷപംവില്വമുലഞ്ചവരണത്വചഃ। 
കാഞ്ചികെനസമാപിക്ഷ്യപ്രലിംപെദ്വാമുഹുര്മുഹുഃ। 



൨൯൨. ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ചുക്കം കടുകും കൂവത്തിന്പേര, നീര്മാതളത്തില്തൊലി 
ഇവ കാടിയില് അരച്ച കൂടക്കൂടെതേക്കുക.ഉയരുസ്മംഭംശമിക്കും. 

(നക്തമാലാദി ലേപനം) 

൭൨. നക്തമാലാക്ക സിദ്ധാത്ഥശിഗ്ര, ദെവാഫ്വനാഗരം! 
കംസമാരസ്യമൂലഞ്ചപിഷ്ടവാകാഞ്ചികവാരിണാ 

൫൪. ലെപനംവാത്രകു്യിതസുഖൊയ്കെനമുഹുമ്മുഹുഃ। 
ഗോമൂത്രെണാഥ വാപി ഷ്ഷ്യൈസ്മരിഫലാചൊരസഷപചൈഃ। 

ഉ. ഞ്ങിന്തൊലി എരുക്കിന് തൊലി, കടുകം മുരിങ്ങചേരുമ്മ 
ല്തൊലി, ദേവതാരം, ചുക്ക, കാത്തൊട്ടിചേര ഇവ കാടിയില് 
അരച്ച അല്പം ചുടപിടിപ്പിച്ച തേക്കുക, അല്ലായെങ്കില് ത്രിഫ 
ലം കച്ച രിക്കിഴങ്ങ, കടുക ഇവ ഗോമൂത്രത്തില് അരച്ചു തെ 
ക്കുക. മയരുസ്ത്ംഭം ശമിക്കും. 

൫൭൫. ബലാസഫചരാദ്ദൃശ്ചകഷായ പായയേല്ഡപ്രഗ് 

കൃഷ്ണ്ാജിരകചൂര്ണ്ണാ ഭ്യാംസഫിതംമാക്ഷികെണവാഠ്വ 

ബലാസഫചരാദി കഷായം തിപ്പലിയും ജീരകവും മേപ്പൊ 
ടിചേത്തിട്ടൊ തേന് മേപ്പ്യൊടിചേത്തിട്ടൊ സേചിപ്പ്ിക്ക. ഉയ 
രുസ്മംഭം ശമിക്കും. ഉരുസ്തംഭമെനാത പാതകോപംനിമിത്ത 

മായിട്ട കഫകോചത്തോട്ടം ആമദോഷാത്താടുംകൂടി ഉ.ണ്ടാകു 
ന തുടലിക്കമാകുന്നു. 

 (സ്വിരാഗ്രഹത്തിശ രസതൈലം) 

൭൫൬. ഛാഗപാദതുലാംലോമത്വഗ്വിഹീനാമുലുഖലെ। 
ക്ഷിപ്തപാസംക്ുദ്യതാംക്ഷിച്ചചാജലപ്രസ്ഥശതെപചെല് |! 

൫൭. പാദാവശിഷ്ടെപാകൌതത്രതൂപാദതുലാമിതം! 

കല്ലി കൃത്യബലാമു ലംഭത്വാക്ഷിരഞ്ചഷഠംഗുണം 

൫൮. തൈലാഡഗകംപചെല് സിദ്ധംരസതൈലമിതിസ്മുതം | 

തദാലെപനമാത്രെ ണലിനശ്ൃയതിസിരാഗ്രഫഃ॥! 

ആട്ടിന്െറകാല, രോമവും തൊലിയും കൂടാതെ ഒരു തുലാം 
തൂക്കി എടുത്ത ഉ.രലിലിട്ട ഇടിച്ചു ഒരു നൂറിടങ്ങഴി ധെള്ളത്തി 
ല് കഷായ വച്ചു കുറുക്കി ഇരുപത്തഞ്ചിടങ്ങഴിയാക്കി അരിച്ചു 

ഇരുപത്തഞ്ചപലം കറുന്തോട്ടിചേര് അരച്ചു കലക്കി നാലിട 

ങ്ങഴിഎണ്ണുയും ഇരുപത്തുനാലിടങ്ങഴി പാലും ചേത്ത കാച്ചി 

യരി൧9ക. ഇതിനാ രസതൈലമെമമാ പേരാകുന്നു. ജൂത തേ 

ച്ചാല് സിരാഗ്രഫഥം ശമിക്കും. 

॥ 



സച്ലദശാദ്ധ്യായ 3 ൨൯൨. 

(ബലാഗഥഗൊധ്ുമാദി കഷായ) 

൭൯. ബലാഗൊധ്മമവൃശ്ചീവമു സലീദേപദാരുഭിഃ।! 
സജീരകൈഃകൃതടക്വഥസ്സിരാഗ്രഹനിചാരണഃ। 
കുറുന്തൊട്ടിപചേര കൊതമ്പ, തമിഴാമലേര, നിലപ്പന 

കടിഴങ്ങം, ദേവതാരം. ജീരകം ഇപകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു ക്ഷി 
രബലാതൈലംമുതലായവ മെപ്പ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്ക. 
സിരാഗ്രഹം ശമിക്കും. സിരാഗ്രഫമെന്നതു ഞരമ്പുകറാക്കുണ്ടാ 
കുന വലിപാകുന്നു. 

(ബാഘ്യായാമത്തിന്നു മൃദ്ധാവില് കുഴമ്പിന്നു) 
൬൦. ബാഷ്യായാമെതുതെലെനമിശ്രമെരണ്ഡയൊനിനാ 

നവനീതംസദാമുഭഥ് നാധാരയെന്നിജ്ജ ലീകൃതം ॥ 

അപണക്കെട്ട്റയും ചെണ്ണയും കൂട്ടിളൂരസ്വ നീരരുത്ത മൂ 
ദ്ഥാവിലിടുക ബാഷ്യായാമം ശമിക്കും. 
൬൧. ക്ഷിരപിഷ്ടംബലാമൂലമഥവാനിക്ടുതാംബുനാ ? 

നലനീതെനസംയൊജ്യമൂദ്ധ് നിതെനലവിലെപയെല് ॥ 
കുറുന്തൊട്ടിചേര പാലിലരച്ചു നീരററ വെണ്ണുകൂട്ടി ൭രസി 

മുദ്ധാലിലിടുക. ബാഫ്യയാമം ശമിക്കും. 
൩൬൨.. രജൊനായകജുംകൂത്വാരുചകസ്സെഫഹ സംയുതം। 

നവനീതലിമിശ്രഞ്ചമൂദ്ധ് നാസന്ധാരയെതവാ॥ 
ചെസ്നിനായകം പൊടിച്ച ആവണക്കെണ്ണൂയും ഖെഴ്ല്റുയും 

കൂട്ടി ഉരസിച്ചെത്തു മുദ്ധാലിലിടുക. ബാഫ്യായാമം ശമിക്കും. 
൬൩.. സല്യാണ്യംഗാനിസംലിപ്യരസതൈലെന്മകംലിനാ। 

തൈലദ്ദൊണ്യാംതദാത്തഞ്ചശായയെച്ചദിപാനിശം ॥ 
ശിരസ്ഡ്ൊഴിയെ മററുള്ളേടത്ത രസതൈലം തെച്ച രാവും 

പകലും എണ്ണുപ്പാത്തിയില് കിടത്തുക. 
൬൪. പായയെല്പ്രത്ൃഫംപ്രാതസ്സ്രായ ഞ്ചക്വഥിതംജലം। 

രാസ്സ്റാദിഭിസ്സകറ്റു, ലേശുനസ്വരസഞ്ചതം॥ 
രാസ്ത്രാദികഷായ വച്ചു കപ്പു, രം ഉ ള്ളിനീര ഇപ മെപ്പ്യൊ 

ല് ൨൭ 0 ട]ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ബാഘഫ്യായാമം ശമിക്കും. 
൬൫. തൃജെദ്വിപര്ള്ന്ൂദന്താസ്യംവിസ്പസ്താംഗമചേതനം ി 

പ്രസ്ധിദ്യന്ത ഞ്ചസന്ദ, ശയബംഹ്യായാമിനമാതുരം ॥ 
ബാഘ്യായാമമാകുന പാതരൊഗമുള്ളപന പല്ലിന്നും മുഖ്യ 

ത്തിന്നും വര്ണ്ണുഭേദം, അംഗസന്ധികഠാക്ക അധികമായ അയ 
വ, ബോധകെടു., അധികമായ വിയപ്പ്ു ഇവ ഖക്കയും തിക 
ഞ്ഞുകണ്ടാല് പിയെ ചികിത്സിക്കരുതു. ബാഘ്ലായാമമെന്നത 



൨൯൪" ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം. 

ദേഫത്തിനാ പിയുഠറത്തെയ്തു വളുവ ഉ ണ്ടാക്കി വില്പിന്െറ ആ 
കൃതിപോലെ ആക്കിച്ചുമയ്ക്കുന്ന വാതരോഗമാകുന്നു 

(ആന്തരായാമത്തിന്ന) 

൬൬. അയമെവലാന്തരായാമെലിധഭകായ്യൊയദീച്ചുതി ! 
ശാമ്്യെദ്വാമഫതാകശ്ചില്പ്രയത്തെനചിം സ്ഥിതഃ ॥ 
ആന്തരായാമത്തിന്നും ബാഘ്യായാമത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചി 

കിത്സകഠംതന്നെ ചെയ്യാം. ആയത ചെയ്യണമെന്നു രോഗി 
യുടെ ബന്ധുക്കഠം ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കില് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. വ 
ലുതായ യത്തംകൊണ്ടു വകൂരെക്കാലം കഴിഷയുമ്ചൊഠം ഒരുത്ത 
ന്െറ ല്യാധി ശമിച്ചു എന്നും വരാം ആന്തരായാമത്തിന്നു വൂ 

വു അകത്തേക്കാകുന്നു.: ഇത്രമാത്രം പ്യാത്യാ സമുണ്ട്. 
(പാശ്വശ്രൂലത്തിനാ ലേപനം) 

൬൭. 'സഞ്ചൃ ൪൭ ൃപൌഷ്ടരംമുലംനവനീതസമുന്വിതം 0 ണണ് 
പാശ്വയൊരുഭയൊര്ല്പിംപെല്പാശ്വശുലെനിലാമയെ?! 
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ശരിരത്തിനെഠ അരയ്ത്കുല് നിന്നു മേല്പ്പട്ട കക്ഷത്ങളി 
ലൊമുമുഒഒ ഇരുഭാഗങ്ങഠാ പാശ്വങ്ങളാകുന്നു. അഖപിടെയുള്ള 

വേദനയ്ക്കു പുഷ്കര മൂലം പൊടിച്ച ലെണ്ണുനെയുച്ചേത്തു പുരട്ടുക. 
എഗസ്ാല് ശമിക്കും. 

൬൮. യദ്വാക്ഷിരബലാതൈലംധാന്വന്തരമഥാപിവഖാ। 
വാതാശനിംഖാസല്ലിപ്യസ്വെദയെക്കപല്ലലൈഃ॥ 

ക്ഷിരബലാതൈലമൊ ധാന്പവന്തരതെൈലമൊ പലാതാശ 
നിതൈലമൊ നല്ലവണ്ണം പുരട്ടി എരുക്കിനന്െറ ഇലകൊണ്ടു 
പിയപ്പിക്ക. പാശ്വശുൂലം ശമി ൧൭൦. 

(ലാജജീരകാദി കഷായം) 

' ൬൯. ലാജജീരക(ൂനിം ബവംശലല്ലവപൃഷ്ടുരൈഃ 
 ബലാശതാഫ്വാനിശഗ്ഗണ്ഡിദാരുസൈരെയകൈക്റ്റ_ തം ! 

൭൦. തൊയംവാതാനുലൊമന്യ്യാമിശ്രംഗുളികയാപ്രഥെ ! 

പായയെല്സസതംക്ഷൌടദ്രയുക്ത ഞ്ചാശുശമംവ്രജെല് ! 
മലര, ജീരകം, പൃത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല് തൊലി, മുമുംകൂമ്പ 

വുഷ്ടരമുലം. കുറുന്തൊട്ടിചേര, ശതകുപ്പും കരുനൊച്ചിവെരം 
ദേവതാരം, കരിംകുറിഞ്ഞിവേര, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവ 

ചു വാതാനുലോമന ഗുജികയും പഞ്ചസാരയും തേനും മേ 
പ്പ്യൊടി ചേത്തു സേലിപ്പിക്ക പാശ്പശുൂലം ശമിക്കും. 



സപ്ലദശാദ്ധ്യായഃ ൨.൯൪ 

(വാതാനുലൊമന ഗുളിക) 

൨൧. ആയ്യാംസജീരകാജാജി സകപ്പു, രാംസകുംകുമാം 

സനാഭിംസഷ്ലതുല്യംചമൂലംപൌഷ്യരമംഭസാ! 

൨െ. രാസ്താസിദ്ധൈനസംപിഷ്യഭനിംബഫലസംമിതാ൯ 

നിമ്മിതാന്പടകാനത്രപിദ്യാദ്വാതാനുലൊമനാന് 

കിരിയാത്ത, ജീരകം. ആശാജി പച്ചകപ്പര രം, കുംകുമം വ 
ത്സനാഭി ഇവ സമം രക്കക്കൂടിയെടത്തൊളും വുഷ്ട്രരമുലംഇ 

ങ്ങിനെചേത്ത അരത്തകൊണ്ടു ലെച്ചു കഷായത്തിലരച്ചു വു 

; ത്തരിച്ചുണ്ടങ്ങ പ്രമാണം ഗുളികള അട്ടി നിഴലിലൂുണക്കിസംഗ്ര 

ഹിക്കുക. രം ഗുളികയ്ത്ു വാതാനുലൊമനമെനാ ചെരാകുന്നു. 
(ദാരു ജിരകാടിഘൃതം) 

വെ. ദാരുജീരക വാശാബ്ദുകലശീഖില്വപൃഷ്ണരൈഃ | 
ക്വഥിതെംഭസിഭൂനിംബരാസ്ത്റാമധുകജീരകൈഃ ॥ 

രൊ. സാജാക്ഷിരംഷ്ൃതംപ ക്വംപാശ്വശൂലനിബര്ഹണം। 
ക്ഷതക്ഷയഫരംമെ ധ്ൃയംവിഷമജ്വഠനാശനം! 

ദേവതാരം. ജീരകം, ആടലോടകത്തിന്വലേര. മുത്തെങ്ങക്കി 
ഴങ്ങ, മുവ്വിലലേര. കൂവതുത്തിന്വേര. വൃഷ്ടരമുലം ഇവകൊണ്ടെ 
കുഷായംവച്ചു പുത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മല് തൊലി. അരത്ത. എരട്ടി 
മധുരം, ജീരകം, ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയും നെയ്യോളും ആ 
ടി൯പാലുംചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചുസേലിപ്പിക്ക. പാശ്വശുലം 
ശമിക്കും. ക്ഷതം. ക്ഷയം. വിഷമജവരം ഇവയും ശമിക്കും, 

(കടിഗ്രഫത്തിന്നു) 
൫൭. തൈലമെരണ്ഡജംതുല്യംനികഷ്ണണ്ഡിസ്വര്സംചയ | 

പിബെല്സംയൊജ്യജിത്വാസഭവെല്സ്വസ്ഥഭകടിഗ്രഹം ! 
അവണക്കെണ്ണുയും കരുനൊച്ചിനിരും സമംചേത്ത സെവി 

പ്പിക്കു. കടിഗ്രഫം ശമിക്കും. ന് 

൬൬. എരണ്ഡപല്ലവൈസ്സസെദസ്തി ലൈമ്മിസിസമന്പി 
തൈഃ ! ലെപൊധാസ്യ്യാമുപിഷ്ടൈശ്ചകടിഗ്രഫപിനാശനഃ ॥ 

അപണക്കിലകൊണ്ടെ വിയപ്പ്രിക്ക. എള്ളും ശതകുപ്പയും സ 
മംച്ചേത്ത കാടിയില് അരച്ചു പുരട്ടുക. കടിഗ്രഹം ശമിക്കും. 

9൭. പഞ്ചാ മുശൃതതൊയസ്യബാഷ്ട്ംവാംഗെത്ര ലംഭയെര് 
വ്രീഫി ബാഷ്ട്ംപയൊബാഷ്ഠ്യമഥവാതല്പ്രശാന്തയെ 

പുളരിയഞ്ചിനെറയും ഇലകളിട്ട വെച്ച വെള്ളത്തിന്െറ പു 
കയൊ നെല് പുകയൊ പാല്വൃകയൊ ഏല്ലിക്ക കുടിഗ്രഹം 
ശമിക്കും. 



൨൯൬ ആരോഗ്യകല്പദ്ൃമെ ഞ്ചാലചികിത്സായാം 

൮൮. പഞ്ചാമുതെലെനാഭ്യംഗംസെകംവാതത്രകാരയെല് ! 
രാസ്താദിസിദ്ധമംഭശ്ചപായയെല്ഥഗുള സംയുതം ॥ 

പഞ്ചാശൂതൈെലം പുരട്ടകയൊ അതുകൊണ്ടു ധാരയിട്ടക 
യൊ ചെയ്തു. രാസ്ത്രാദികഷായം ശക്കര മേപ്പൊടിചേതുു സേ 
പിപ്പിക്ക. കടിഗ്രഹം ശമിക്കും. കടീഗ്രഷമെന്നത അരക്കെട്ടി 
ലുണ്ടാകുന്ന വാതമാകുന്നു. 

(ദണ്ഡാപതാനകത്തിന്നു) 
൭ന്െ. ദണ്ഡാപതാനകംതൈസ്്ലൈവ്വാതഷ്ഷ്മൈസ്തമുപാചരെ 
അ! യാപയെല് സുക്ഷ്മദ്ദഗ്വൈദ്യൊനത സ്യാത്യന്തികശ്ശുമഃ 0 

ദണ്ഡാപതാനകമെന്ന വാതത്തിന വാതഫരങ്ങളായ 
അതാത പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്ത വളൂരെ പീഡകൂടാതെ കഴിച്ചു 
കൂട്ടുക. ആയത നല്ലലണ്ണം ശമിക്കയുമില്ല_ 

൮൦. കൊടയ്ക്തെനകാഞ്ചികെനാംഗെനിഷെഗൊംഗുലിപല്പ 
സു ! ദഫശ്ശൂലാകയാപാര്ബ്കെ്യസ്സന്ധൌചാംദ്ല്യയൊശ്ചഹ 
സ്പയൊഃ ॥ 

സഫിക്കത്തക്ക ചൃടൊടുകൂടിയ കാടികൊണ്ട ധാരയിട്ടക. ക 
യ്യിന്െറയും കാലിന്െറയും വിരലുകളുടെ നടടവിലെ ഏപ്റ്യക 
കില് ശലാക കൊണ്ടു ചൂടിടടക. മടമ്പുകളിലും കാലിന്െറ 
യും കയ്യിന്െഠയും സന്ധിസ്ഥാനത്മളിലും മേല്പ്രകാരം യ 
ടിട്ടക. ഇവ മക്കയും അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച ദണ്ഡാപതാ 
കത്തി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

൮൧. ആഭിഃക്രിയാഭിവ്വെഗെഷ്യനഷ്ടെ ഷ്യ സ്വയമെവലാ | 
ധാരയെല് സതതംമുഭ്ധ് നാവാതാശനിയുജഃപിചൂന് ॥ 

മുന്പഠഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ടു ദണ്ഡാപതാനകത്തി 
ന്െര ലേഗങ്ങഠം ശമിക്കയൊ താനെതനൊെ ശമിക്കയൊ ചെ 
സ്ക്രാല് വാതാശനിതൈലത്തില് നയച്ച ശിലകൊണ്ട മൂഭ്ധാവി 
“ല്പിച്ുവിനെ ധരിപ്പിക്ക. 

൮൨. സുഷ്ലിഃപ്രസാരണംകംപ ആക്ഷെപസ്തുബ്ലതാപിച്ച | 
അംഗാനാംബുദ്ധിനാശശ്ചതദ്വെഗാഷ് ഷഡുദീരിതാഃ॥ 

കൈകാല്മുതലായ അംഗങ്ങഠക്ക തരിപ്പ, മടക്കിക്കൂടാത്ത 

പിധത്തില് നീന്പോക, പിറക്കുക, തെറിക്കുക, സ്തംഭിക്കുക, 

ബോധക്കേട ഇവ ആറും ദണ്ഡാപതാനകത്തിനന്െറ വേഗങ്ങ 

കുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ വേഗങ്ങറാം മേല്ലപഠഞ്ഞ പ്രപൃത്തികമെ 

ക്കൊണ്ടൊ താനെതനെൊയൊ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും വേഗങ്ങ 

ഠം ശമിച്ചല്ലാതെ പിച്ചുലിനെ ധരിപ്പിക്കരുത എന്നില്ല. വെ 
ഗങ്ങക്കെ ശമിപ്പിപ്പാ൯ പിചു പോരാഎശാ ആകെതാല്ലയും 
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൮൩. അനന്താരസരാസ്താഭ്യാംന സ്യം വാതല്ദ്രിയൊചിത്തെ 

ര് കയ്യാല് കഫെഘ്ൃതെതെനപ്രാഗുക്തഃപിചുരിഷ്യതെ॥ 

കറുകനീരില് അരത്ത അരച്ചകലക്കി നസ്യം ചെയ്തരയുമാം 

ആയത നസ്ൃത്തിണ യോഗ്ൃനായിരിക്കുന്നവനല്ലാതെ ചെയ്യു 

രത. നസ്യംകൊണ്ടെ കഫം പോയാല് മുന്പഠത്ഞ പിചുവി 

നെ ധരിപ്പിക്കു. 
൮൪". പക്വഗൊധുമപിണബ്ഡൌനസ്പെദസ്തത്ൂപ്രശസ്ൃതെ। 

രറസ്ത്റാദിസിദ്ധഃക്വഥേശ്ചര സതൈലമധസ്തുനൊഃ॥ 

കോതമ്പയകൊണ്ടെ കിഴി തലോടി ലിയപ്പിക്ക രാസ്താദികഷാ। 

യം മേലെക്ക രസതൈലം ഇവ ശീലിച്ചുകൊഠംക. ദണ്ഡാപ 
താനകം ശമിക്കും. 

(ഖല്വിചാതത്തിന ബലാനാഗബലാദി കഷായം) 
൮൭. ബലാനാഗബലാദാതസൈരെയക പൃയനനാവൈഃ | 

ദശമൂലാമുതൊചെതെഃകച്ചാഥഃഖല്വിനിബര്ഹണഃ॥ 
കുറുന്തോട്ടിചേര. ഉരകത്തി൯വേര.. ദേപതാരം. കുരിംകുറി 

 ഞ്ഞിലേര, തമിഴാമവേര., ദശമൂലം. ചിററമൃുത ഇവകൊണ്ടെ 
കഷായംവച്ച ക്ഷിരബലാതെലം മുതലായത മെപ്പ്യൊടിചെ 
ത്ത സേലിപ്പിക്ക. ശമിക്കും. 

(ഷ ഷ്ടിക തൈലം) 

൮൬. ഷഷ്ട്രീകൈ ് വീഹിഭിഭപക്വെസലിലെപാദശെഷിതെ | 
സമാനക്ഷിരസംയുക്തെകലുപിതൈടഃപടു കിസ്ര്രിഭിഃ ॥ 

൮൭. മെദാദ്വയഷഡിദാരുജീചകഷഭയഷ്ടിഭിഃ | 
രാസ്ത്രാപയ സ്റ സൈരെയക്ഷിരശുഷ്ലാപുനന്നധൈഃ ॥ 

൮൮. ശതാഫ്വമുസലികന്ദയ വാനീകുഷ്ടസഷപൈഃ 
കാളാനുസാരിമഞ്ജിഷ്ാകാകൊളിദ്വയ ജൊംഗകൈഃ ॥ 

൮൯. മുസ്താഹരീതകിയുശ ബ ലാദ്വയനതൈരപി ! 
തുല്യമിക്ു രസംദത്വാതദദ്ധാംശസമാംവസാം ॥ 

൯൦. വാരാഹീംസ്സെഹമൈര ണ്ഡംതദദ്ധാംശെനസമ്മിതം | 
തത്സമഞ്ചഘ്ൃതംതസ്യപാദാംശെനുപ്രിയാളുജം 

൯൧. സ്തെഹഞ്ചസവ്ൃസ്കെഹാംശസമ്മിതെദ ധികാഞ്ചികെ 
സംയോജ്യപക്വമ ഭ്യംഗാത്തൈലംഖല്വിനിബര്ഫണല്ലു 

൯൨. നാമ്ലാഷഷ്ടികതൈലന്തദാഹുരന്യാനിലാത്തിഷ്ട ॥ 
അനിഷിദ്ധഞ്ചലിജെഞയംപ്രശ സ്തൃതര മത്രചു 

വരയൊല്ല ചേറി പതിരുംകരടും നീക്കി എടുത്ത അതുകൊ 
ണ്ട കഷായംവച്ച നാലിലൊന ശേഷിച്ചാല് അരിച്ചെടുത്ത 

൩൮ % 
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ആ കഷായത്തോളം പാലചേത്ത ഇതൂപ്പ, കല്ലപ്പം വെടിയു 
പ്പ, മേദ, മഹാമദ, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ ദേവതാരം, ജീവകം. ഇ 

ടവകം. ഇരട്ടിമധുരം, അരത്ത, അടപതിയ ൯കിഴങ്ങം കരിം 
കുറുഞ്ഞിലേര, പാല്മുതക്കിന് കിഴങ്ങ, തമിഴാമചേര, ശതകു 
പും നിലപ്പനക്കിഴങ്ങം, ജീരകം, കൊട്ടം, കടുക, ഉ.ലുഖം മഞ്ചെ 
ട്ടി പ്പൊടി കാകൊളി, ക്ഷിരകാകൊളി, അകില, മുത്തങ്ങ, കട 
ക്കം കുരുവില്ലാക്കടുക്ക, കുറുത്തോട്ടിചേര, ക്രരകത്തിന്ലേര, ത 
കരം ഇവഅാച്ചുക ലക്കി എണ്ണയും എണ്ണുയോകൂം കരിമ്പിന്നീ 
രുംഅതില് പകുത। പന്നിനെയ്യും പന്നിനെയ്യില് പകുതി അപ 
ണക്കെണ്ണുയും അവണക്കെണ്ണുയോ മംന്വെയ്യം അതിന്െറ നാലി 
ലൊരു ഭാഗത്തോ; സമംമുഠഎണ്ണുയും എദ്ട്ററു പന്നിയെയും, അ 
വണക്കെഴ്ലാം, നെയ്യമുറഎഴണ്ണു ഇവയൊടു സമം തയിരും കാടി 
യുംചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തേപ്പിക്ക ഖല്വിചാതം ശമിക്കും. എ 
ല്യാവാതങ്ങറാക്കും പററും. ഖല്വിഖാതത്തിന്നു വിശേഷിച്ചും ശ 
മനമാകുന്നു. ഖല്വിവാതമെനനത ഞരമന്മുകളില് തന്െഠ സ 
ഞ്ചാരം കറകയാല് രക്തത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ച തലോടിനോക്കുന് 
വക്കു തോലിനന്െഠ അകത്ത മുതിരനിറച്ച പോലെ വായുവിനാ 
ല് ഉത്മപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി ക്രമത്താലെ കൈകാല് മുത 
ലായ അംഗങ്ങളെ ശോഷിപ്പിച്ച വര്ണ്ണുഭേദത്തെയും കാലം 
കൊണ്ട ത്വശൊഷത്തെയുമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാധിയാകുന്നു. 

(ജിഹവാസ്തംഭത്തിന്നു ബലാസൈരെയകാദികഷായം) 

൯൩൨. ബലാസൈരെയകാഭീരുപയ സ്യാദാരുചന്ദനൈഃ। 

യഷ്ട യാഹവയവികൂംഗൈലാമുസലികന്ദഗൊക്കുരൈ ഃ॥ 

ന്ര. ശാരിബൊഗ്രാക ണാഭിശ്ചനിയ്യ, ഫഃസാധിതഃപ്രഗെ! 

ഘൃതസൈന്ധവസായുക്ത€പീതൊവഖാക്സ്മുംഭനാശനഃ॥ 
കുറുത്തോട്ടിവേര, കരിങ്കറിഞ്ഞിലേര, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ആ 

ടപതിയന്കിഴങ്ങ, ദേപതാരം. ചന്ദനം. എരട്ടിമധുരം, വിഴാ 
ലരി, ഏലത്തരി, നിലപ്പുനക്കിഴങ്ങ, ഞെരിഞ്ഞില, നന്നാഠി 
ക്കിഴങ്ങ, വയമ്പ, തിപ്പലി ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ച നെയ്യ, 
ഇന്തുപ്പു ഇവ മെപ്പൊടിചേത്ത രാവിലെ സേധലിപ്പിക്ക. ജി 

ഫപാസ്മംഭം ശമിക്കും. 

(സ്ഥിരാമൂലാദി ഏതം) 

൯൫. സ്ഥിരാമുലനിശാനന്താവിശാലാദെവദാരുഭിഃ। 

ശാരിബാഫലിനിചെല്ലമാലതിമുകുക്കൊല്പചലൈ?! 
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൯൬. എലാതാലീസചത്രെ ലാവാലുകാംബുജകേസരൈഃ | 
സൈരെയക ബലാപില്വബ്ദഹതര്തീഭിശ്ചസാധിതെ 

൯൭. നിഷ്ടവാഥെംശുമതിദ്വന്ദ്വസാരണീശംഖവിദ്മൈഃ 
കൃഷ്ണുസ്റാരഗജൈണാജഘണ്ടാമ ഗപിഷാണകൈഃ 

൯൮. ദാരരൂഗ്രാദീപ്യകാംഭൊദപടഭിശ്ചലിപാചിതം 
സപ്പ്റിസ്റുശക്ക രംലിഫ്യാജജിഫവാസ്തം ഭാട്രിതഃപ്രഗെ ॥ 

മാരിലപേര, വരട്ടമഞ്ഞഠാ, കറുക, കാട്ടുചെള്ളരിപചേര, ദേ 
വതാരം,നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ഞാഴൽ പുവ്വംപിഴാലരി, പിച്ചകമൊ 
ട്ട, ചെങ്ങഴിനിക്കിഴങ്ങ” ഏലത്തരി, താലീസപത്രം, ഏലാവാ 
ലുകം, താമരയല്പി, കരിങ്കറിഞ്ഞിലേര. കുറുന്തോട്ടിലേര; കൂവ 
കൂത്തിന്ലേര, ചെറുവഴുതിനലേര ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു 
ഓരിലപവേര, മുവ്വിലചേര, തലനീളി, ശംഖ, പവിഴം, കൃഷ്ണുമ,ഗ 
ത്തിന്കൊമ്പ, ആനക്കൊമ്പ, കലങ്കൊമ്പ. ആട്ടിന് കൊമ്പു 
ഘണ്ടാമ,ഗത്തിന്കൊമ്പ, ദേഖതാരം,വയമ്പ,അയമോതകം. 
മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇത്തുപ്പ ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യു ചേത്ത കാ 
ച്ചിയരിച്ച പഞ്ചസാരചേത്ത രാലിലെ സേലിപ്പിക്ക. ജിഫ്വാ 
സ്മംഭം ശമിക്കും. 

(അദ്ദിതത്തിന്നു 

൯൯. ആയാമൊക്താഫിതാമുദ്ധ് നൊലെപാസ്സ്റവ്വെപിചാദ്ദി 
തെ | ബലാതൈലെനനസ്ൃഞ്ചക്വാഥൊരാസ്താദിനാ 
ശൃതഃ! ) 

ബാഫ്യായാമത്തിന്ന മുദ്ധാവില്ചെയ്താന് പരഞ്ഞ ലേപന 
ങ്ങളും ബലാതൈലംകൊണ്ട നസ്യ്യവും രാസ്ത്രാദി കഷായവും 
അദ്ദിതവാതത്തിന ശമന കരങ്ങളാകുന്നു. 
൧ഠ൦. നിശിഭൂക്തവാരജൊലീഡ്വാസൈരെയക ശതാഫ്വയൊടഃ। 

നവനിതെനാസപ്യാഫമദ്ദിതാല് സാപ്രമുച്യതെ ॥ 
അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിരെറശേഷംകരിംകഠിഞ്ഞിചേര; ശത 

കുപ്പു ഇവ പൊടിച്ചു വെണ്ണുനെയ്യു ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ഏഴ 
ദിപസംകൊണ്ട അദ്ദിതം ശമിക്കും. അദ്ദിതമെഷാത മുഖത്തെ 
കൊട്ടുന്ന വാതമാകുന്നു. 

(പക്ഷാഘാതത്തിന്ന കാപ്പ്യാ സാസ്ഥ്യാദി തൈലം) 
൧൧൧. കാല്പാസാസ്ഥിബലാമുലമാഷഖല്വൈശ്ൃതെജുലെ | 

രാസ്ത്രാദാരുബലാകുഷ്ടമിസിനാഗരസഷപൈ! ॥ 
൧൦൨. വഷാഭൂപിപ്പലിമൂലചപ്ൃശിഗ്രു സമന്വിതൈ$ ] 

കല്ലച്ഛിമതരാജടുശ്ധൈയപക്വംതൈലംനിയമ്കൂതി ॥ 



ഷി ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൧൧൩ പാനാഭയംഗാദിയോഗൌപക്ഷാഘാതംതഥാദ്ദിതം 1 
അപബാഹുകമന്യാംശ്ചസവ്യാന്മാരുതജാന്ഗദാനു ॥ 

പരുത്തിക്കുരു, കു റുന്തോട്ടിചേര. ൭ഴ്ന്നം മുതിര ഇവകൊണ്ടെ 

കഷ്ധായംവച്ചു അരത്ത. ദേവതാരം, കുറുന്തോട്ടിചേര, കൊട്ടം 

ശതകപ്പം ചുക്ക, കടക, തമിഴാമവേര, കാട്ടുതിപ്പുലിവേര, കാട്ടു 
മുളക൯വേര, മുരിങ്ങലേര ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും ഏ 
ണ്ണുയോകൂം ആട്ടില്പാലും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സേവിപ്പിക്ക 
മുതലായ തുചെയ്തു. പക്ഷാഘാതം, അദ്ദിതം അപബാഹു ഇവ 
ശമിക്കും. എല്പാവാതങ്ങഠാക്കും ഈ തൈലം പററുനാതാകുന്നു. 

൧ഠ൪. ജലകുക്കുടമാംസാംബുബലാംബുക്ഷിരസാധിതഃ | 
ഗൊധ്ൂമപിണ്ഡസ്വെദശ്ചപക്ഷാഘാതെപരാജിതഃ ൮ 

കു ശുക്കോഴിയുടെ മാംസംകൊണ്ടുവച്ച കഷായവും കുറുന്തോ 

ട്ടിക്ഷഷായയും പാലുംകൂട്ടി അതില് കോതമ്പ ലേവഖിച്ച കെട്ടിയ 
കിഴി കാച്ചി കഴിഞ്ഞെ വിയപ്പ്ിക്ക, പക്ഷാഘാതത്തിണ ഏറ 
വും ഘല്ലതാകുന്നു. 

(ബലാകുലസ്ഥാദി കഷായം) 

൧൦0൫. ബലാകുലസ്ഥകൊരണ്ഡക ണാമമൂലപുനണാലധൈഃ ! 
മാഷഗഥൊധുമജീവന്തിസുരദാരുജയായുതെഃ ! 

൧0൬. സിദ്ധഃകഷായസ്സ്ലൈലാഡ്യയഭപക്ഷാഘാതനിബര്ഫണഃ! 
പ്രാത രമ്മുഖ്വെരജന്യാശ്ചപായയെത്തംതദാതുരം! 

കുറുന്തോട്ടിലേര, മുതിര, കരിംകുഠിഞ്ഞിലേര, കാട്ടുതിപ്പലി 
വേര. തമിഴാമലേര, ഉ. ഴനന., കോതമ്പ, അടപതിയന് കിഴങ്ങും 
ദേവതാരം, കടുക്ക ഇവകൊണ്ടേെ കഷായംവച്ചു കാപ്പറാസാസ്ഥ്യാ 
ദി തൈലം മേപ്പൊടിചേത്ത രാവിലെയും ഖയ്യുന്നേരവും സേ 
ലിപ്പിക്ക. പക്ഷാഘാതം ശമം പക്ഷാഘാതമെന്നത ഒരു ഭാ 
ഗം വശമപല്പാതയാക്കുനന വാതമാകുന്നു എന്നും ആയത ഫ്ൂഠഠ 

വും കൃച് ശ്രസാദ്ധ്യമാകുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും ധേ 
ണം. 

(ക്രൊഷ്ടക ശീഷകത്തിനാ അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൧൧൭. ൭. ന്മത്തഫ ലഗഭസ്ഥാംസ്തിലാന്പക്ത്വാമുകാഞ്ചികെ | 
പിഷ്ടവാസഫഫലൈഃപക്വൈഗാപനിതെനസംയുതൈഃല്യ 

൧൦൮. എഏരണ്ഡതെൈലസിസ്ധൃയ ത്ഥുമിത്രൈ കൈ കി 
ലിംപെല്സ്വിനം ബലാമൂലകഷായക്ഷീരജൊഷ്ടുഭിഃ 



സഫഹ്ത്ൃ3ശാദ്ധ്യായട 
൩൨൦൧ 

ഉമമ്മത്തിന്െറ കായ തൂരന്ന അഷത്ത എള്ള നിറച്ച പൊതി 

ഞ്ഞ കാടിയില് പുഴങ്ങി രണ്ടും കൂട്ടി അരച്ച പെണ്ണുയും അല 

ണക്കെട്്റുയും ഇത്തുപ്പം അതോടു കൂടെ ഉരസിച്ചെത്ത കുറുര്്തോ ി . ി 

ട്ടിക്കഷഷായധും പാലും കൂടി തിളപ്പിച്ച അതിന്െറ പുക ഏല്ല 

ച്ചതിന്െറശേഷം പുരട്ടുക. ക്രോഷ്ട,കശീഷം ശമിക്കും. 

(സൈരെയ കാദ! ലേപനം) 

൧ാ൯.സൈരെയകംശതാഫ്വാഞ്ചബലാമുലംപുനന്നവാം। 

തിലസഷപയഷ്ഠട ്യാഫ്വാരാസ്ത്രാദാരുഫലത്രയൈഃ॥ 

൧൧ഠ.തൈര്ല്പിംപെന്നക്തമാലത്വങ് മി സിദാരുഭിരെവവലാ! 
പക്ത്വാമുകാഞ്ചികെപിഷ്ടവാന ചനിതാദിഭീ യമു തൈഃ! 

കരിംകുഠിഞ്ഞിചേര, ശതകുപ്പ, കുറുന്തോട്ടിലേര, തമിഴാമ 
പേര, എള്ള, കടുക, എരട്ടിമധുരം., അരത്ത, ദേവതാരം, ത്രി 
ഫല ഇവ കാടിയില് പുഴുങ്ങിയരച്ചു വെണ്ണ, അവണക്കെണ്ണ്ം 
ഇന്തുപ്പ, ഇവ അതില്ചേത്ത പുരട്ടുക. ക്രോഷ്ട കശീഷകംശ 
തിലസഷപചാദിസ്ഥായത്തിങ്കല് ഉ.ങ്ജിന്൯തൊലി ശതകുപ്പ ദേ 
വതാരം ഇവയും ച്േചേക്കാം. 

ി (ബലാലശുനകന്ദാദി കഷായം) 

൧൧൧. ബലാലശുനകന്ദാങ്ദഗു ൭ ചീദേഖദാരുഭിഃ। 
കൊരണ്ഡ മൂലരാസ്ത്ാഡ്ധയയൈദകഷായസ്യ്ലൈലസംയുതഃ॥ 

൧൧൨.സൈരേയകബലാമുലനാഗരൈവ്വയാവിപാചിത 
ഗുകസൈന്ധലസംയുക്കതൊഹന്യല്ക്രൊഷ്ട കുശിീഷകം॥! 

൬] 

കു റുന്തോട്ടിപേര ചെളുത്തഉ ള്ളി മുത്തെങ്ങുക്കിഴങ്ങ, ചിറ 
മുത, ദേവതാരം, കരിങ്കുഠിഞ്ഞിവേര അരത്ത ഇവകൊണ്ട കു 
ഷായംവെച്ചു എണ്ണ മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ക്രോഷ്ടക 
ശിഷകം ശമിക്കും. കരിംകുറിഞ്ഞിവേര, കുറുന്തോട്ടിലേര, ചു 
൭ ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച ശക്കരഇത്തുപ്പ ഇവ മേപ്പ്പൊ 

ടിചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്കയുമാം ക്രോഷ്ടകശിഷകം ശമിക്കും. 
(സൈരെയ മുലാദി തൈലം) 

൧്ഥ൧൩..സൈരെയമുലദേലാഫഹ്വഗുളുചിഭിഃപ്രസവാധിതെ। 
കഷായെ ദാരുമഞ്ജിഷ്ഠാശതാഫ്വാ ഭിവിപാചിതം! 

1ര'.തെലംസകാഞ്ചികംഫന്യാല്പാനലെപാദികമ്മഭി) 
വാതംക്രോഷ്ഠ, കശീഷാഖ്യമിതരാംശ്ചാനിലാമയാന്! 

കരിംകുറിഞ്ഞിചേര, ദേവതാരം, ചിററമൃത ഇവകൊണ്ടക 



൩൨൨ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ഷായംവെച്ച അതില് ദേവതാരം. മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, ശതക 
പ്പ ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും കാടിയും സമംചേത്ത കാ 
ച്ചിയരിച്ച സേവിപ്പിക്കമുതലായത ചെയ്തു. ക്രോഷകശീഷകം 
ശമിക്കും. ക്രോഷ്ടകശീര്ഷകമെന്നത കാലിനെ മുട്ടുകളില് 
നീരൊടുകൂടിയ വാതമാകുന്നു. 

(മാന്പ്യാസ്തംഭത്തിന്ന അരച്ചുതേപ്പാ൯) ം 
൧൧൭. ക്ഷിരേണപിഷ്ടവാസൈരെയംബലാമൂലസമന്വിതം! 

നലനീതയുതംലിംപെന്മന്യാസ്തം ഭര്പ്രശാമ്യതി॥ 
കരിംകറുഞ്ഞിലവേര, കറുന്തോട്ടിചേര ഇവ പാലിലരച്ച ലെ 

ഇ്ുകൂട്ടിള രസി തേക്കുക. മന്യയാസ്തംഭംശമിക്കും. 
(ബലാമൂലതിലാദി ലേപനം) 

൧൧൬. ബലാമ, ലതിലസ ക്കാശതാഫ്വാദേവദാരുഭിഃ! 
അമുൂകാഞ്ചിക സംപിഷ്്ടൈരഥവനോഗരേണവാ! 
കുറുന്തോട്ടിലേര, എള്ള, ചൊനകപ്പല്ല, ശതകുപ്പ, ദേ 

വതാരം ഇവ കാടിയിലരച്ച തേക്കുകയു മാം. മസ്ത്യാസ്തംഭം 
ശമിക്കും. 
൧൧൭. ദശമ, ലബലാദൈശ്ചക്വാഥസ്തസ്യഹിതര്പരം। 

പായയെത്തഞ്ചസഘൃതംനൈശികാല്ഭോജനാല്പരം॥ 

ദശമ, ലബലാദി കഷായ വച്ച നെയു മേപ്പ്യൊടിചേത്ത ആ 
ത്താഴം കഴിഞ്ഞതിന്െരശേഷം സേലിപ്പിക്ക. മയ്യ്യാസ്തംഭം 
ശമിക്കും. 

൧൧൮. തൈലംവാതാശനിസ്തത്തൂ വിശേഷണപ്രശസ്യൃയതെ! 
ധാന്പവന്തരഞ്ചതാഭ്യാംതദാലേപപാനകേവവാ 

൧൧൯. സെകോവാമുഹുരാധേയ3ശിരസ്പിചുരെ വവാ। 
അശാന്താഖെവമപ്യ്യസ്രം മന്യായാ:ഗ്രഥിതംഫരേര॥ 

വാതാശനി തൈലധും ധാന്പവന്തരവും പ്രധാനമാകയാല് 
അതു കഠം കൂടക്കൂടെ പുരട്ടുകയോ സേധിപ്പിക്കയോം അതുകഠം 
കൊണ്ട ധാരയിടടകയോ മ ഭഥാവില് പിചുവിനെ ധരിപ്പിക്കു 
യോ ചെയ്തു, എന്നാലും ശമിക്കാതെകണ്ടാല് പിങ്കഴുത്തില്നി 
ഗാ ചോരകളുക. എന്നാരു മന്യാസ്തരംഭം ശമിക്കും. മ്യാസ്തം 
ഭമെധത കഴുത്തിനെ പിയുറത്തുള്ള ഞരനുകമെ ആശ്ര 
യിച്ചുണ്ടായി ആ ഞരമ്പുകളെ സ്ത്ംഭിപ്പിക്കുന്ന പാതമാകുന്നു. 

(കു ബ്ല വാതത്തിന്മ) 

൧൨൦. ആനവഖസ്തിതകൌടില്െുക ബ് ജആയാമവല്ക്രിയാ:! 

ഇതരൊടുജ്ജയസ്തൂസ്കാത്തംഭിഷക്ചരിപജ്ജയേര! 



സപ്ലൃദ്ശാദ്ധ്യായ € ൩0൩. 

കുബ് ജവാതത്തിങ്കല് ബാഹഫ്യായാമത്തിങംല് ചപ്റഞ്ഞ ക്രിയ 

കളെചെയ്തു. കൂടക്കൂടെ വായുകോപിച്ച ശരീരത്തിനാ വളുവ ഉ. 
ണ്ടാക്കുകയും കോപം ശമിച്ചാലായത തീരുകയും പിന്നെയും 

കാലാന്തരത്തിങ്കല് കായ്ക്കയുമെന്നി പ്രകാരംവ്യവസ്ഥപ്പെടാത്ത 

വകൂലോടുകൂടിയ കബ് ജവാതരല്ലാതെ ശമിക്കയില്ല എന്ന അ 

റിഞ്ഞ ശമിക്കാത്തവപിധത്തിലാകുനതിനന്െറ മുമ്പെ മുറപോ 

ലെ ചകിത്സിക്കയും ആവിധത്തിലാകയാല് ഉപേക്ഷിക്കയും 

ചെയ്തു. 
(ഖഞ്ജവാതത്തിന്ന ബലാകൊരണ്ഡമുലാദി കഷായം) 

൧൨.൧ ബലാകൊരണ്ഡമൂലാഭ്യാംവൃശ്ചീലെനചദാരുണാ | 
ശുണ്ണീശതാഫ്പയാഭ്യാഞ്ചപ്രസാരണ്യാചസാധിതഃ ॥ 

൧൨൧. സക്ഷീരസ്ത്റസിതഃക്വഥഃഖഖഞ്ജുംജയതിശീലിതഃ | 
പിണ്ഡസ്വെദശ്ചദുശ്ധെനഷഷ്ടികൈസ്സ്റബലാംബനാ ॥ 

കുവുന്തോട്ടിചേര, കരിംകുറു ഞ്ഞിവേര, തമിഴാ മവേര, ദേവ 

താരം. ചുക്ക, ശതകപ്പു, തലവീജിലേര ഇപകൊണ്ടു കഷായം 
വച്ച പഞ്ചസാരമെപ്പ്പൊടി ചേത്തസേവിപ്പിക്ക. ഖഞ്ജവാതം 
ശമിക്കും. കഷായം വെക്കുമ്പോഠം ഉ ഴക്കാഴക്ക പശുവിന്പാല് 
'കുടെ ചേത്തരകൊഠാക. കുറുന്തോട്ടികഷായവും പാലുംചെത്തഅ 
തില് നവരക്കിഴി കാച്ചി തലോടുക. തൈലങ്ങഠം വാതാശനി, 
ധാന്വന്തരം. ക്ഷീരബലം ഇവ മക്കയുര പുരട്ടവാനും സേവിക്കു 
വാനും പ്രധാനമാകുന്നു. ആയത താഴെ പറയും. ഖഞ്ജമെന്ന 
ത അരക്കെട്ടിനെ ആശ്രയിച്ച പായുകോലപ്പിച്ച തുടയുടെ ഞര 
മ്വിനെ വലിമ്പോറം കാല്ക്ക ൭ണ്ടാകുന അസ്വാധീയതയാ 
കുന്നു. 

(പഠംഗുവാതത്തിനാ) 

൧൨.൩.. ഖഞ്ജവല് സക ലംക യൂയാല്പംഗഥഗൊരപിചികിത്സിതം! 
തയൊക്ഷിരബലാതൈലംവാതാശദിതഥാപിവാ ॥ 

൧൨൪. ധാന്പന്തരഞ്ചലെപാദൌവിശേഷേണപ്രശസ്യതേ | 
_ രസതൈലേനലേപശ്ചകലൊഷ്ക്കേനചസെചനം॥! 

ഖഞ്ജവാതത്തി പറഞ്ഞ ക്രിയകഠാതമെ പംഗുവാതത്തി 
ന്നും ചെയ്ക, രണ്ടു കാല്ക്കും അസ്വാധിനതയെ ഉണ്ടാക്കുമെ 
ന്നല്ലാതെ ലേറെ ഒരു വിശേഷവുമില്ലായ്ക്കുയാല് അതുകളൂടെ, 
ചികിത്സകറഠാക്ക ഭേദമില്ല. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു വാതങ്ങാക്കും 
ക്ഷിരബലാതൈലം, വാതാശനി, ധാന്വന്തരം ഇവ തെപ്പി 
ക്കയും സേവിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. മേല്ലഠഞ്ഞെ തൈലത്ങര്ാകൊ 



൨൩൨0൪: ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ഞ്ചാലചികിത്സായാം 

ണ്ട ധാരയിടുക. രസതൈലം തേപ്പിക്കയും രസതൈലംതന്നെ 

അല്പം ചൂടപിടിപ്പിച്ച ധാരയിടു കയുമാം. ഇലയൊക്കയുംനല്ല 

താകുന്നു. 
(കരളായഖഞ്ജു വാതത്തിന്ന) 

ചാ൨൫. കമ്രായവ്വഞ്ജെഖഞ്ചജൊക്താടപ്രോയശഡ്സ്്്യരുപക്രമാഃ। 

സ്വെദൊഗോധൂമപിണ്ഡെനക്ഷിരസൈരെയകാംബുനാ॥ 

കളായഖഞ്ജുവാതത്തിസന ഖങ്ജെവാതത്തിന്ന പറഞ്ഞ 
ചികിത്സകഠം മിക്കതും ചെയ്തു. കിഴിക്ക കോതമ്പചചേത്തുകൊ 
ക. കുറുന്തോട്ടിക്കഷായത്തിന പകരം കുരിക്കുറിഞ്ഞിക്കഷാ 
യം ചേക്കകയും വേണം. ഇതത്രെ ഭേദമുമ്ളത. കളായഖഞ്ജു 

മെന്നത നടക്കുമ്പോഠാ സന്ധിബന്ധഞം കൂടെ അയവനിമിത്ത 
മായി പിഘയഷ്ക്കുകയാല് നടപ്പാനുള്ള അസ്വാധീനതയാകുന്നു 
ആയത നല്ലവള്റം ലിട്ടുപോകയുമില്ല. 

(തുനിപ്രതി തുനികഠമക്ക]) 

൧൨൬. തുന്യാശ്ചപ്രതിതുന്യാഞ്ചപഞ്ചകൊലബലാംബുദൈഃ 
സസൈരെയകവൃശ്ചിവകു ലസ്ഥലശുനൈ കൃതഃ ॥ 

൧൨൭. ക്വാഥൊഘൃതഗുള്കൊപെതഃപാതപ്പ്യൊമാണിമന്ഥജും! 
രജഃകൊഴ്ലതെനതോയേനപിബൈദ്വാടീപ്യകാന്വിതം॥ 

കാട്ടതില്ലപലിവേര, കറുട്ടമുളുകിന്വലേര, കൊടു പേലിക്കിഴങ്ങ, 

തിപ്പലി, ചുക്ക, കറുത്തോട്ടിലേര, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കരിങ്കറി 
ഞ്ഞിലേര. തമിഴാമലേര. മുതിര വെളുത്ത ഉള്ളി ഉവകൊണ്ട 
കഷായ വച്ച നെയ്യ, ശക്കര, ഇവ മെപ്പ്യൊടി ചേത്ത സെവി 

പ്പിക്കു. ഇനത്തുപ്പ അയമോതക.ം ഇവ പൊടിച്ചു സംഘാിക്കത്തക്ക 

ചൃടോടുകൂടിയ കാച്ചുവെള്ളത്തിര സേവിപ്പിക്ക. തുനിയുംപ്ര 
തിതുനിയും ശമിക്കും. ു റ 

൧൨.൮. യെയെകഷായൊഗുന്മൊക്തഡ്സുപ്തസാരഇലാത്രച 

ശസ്യന്തെശുലനിദ്ദിഷ്ടാഡ്ഡുവ്യെതെതളപക്രമാഃ ॥ 

ശുലരോഗത്തിനന പറകപ്പെട്ട അതാതുചികിത്സകഠം ഗുന്മ 
രോഗചികിത്സയില് പരഠകപ്പെട്ട സഘ്സാരകഷായമെന്ന 

പോലെ തുനിപ്രതിതുനികഠാക്കുകൂടെ പററുന്നതാകുന്നു. തുന। 
യെന്നത പക്വാശയത്തിങ്കല് നിന്നു മലദ്വാരത്തിങ്കലെക്കൊ 

൭ പസ്വഥത്തിങ്കലെക്കൊ വായുവിന്െറ ന൩ഞ്ചാരത്തിരനെറ ക്രമ 

ത്തെററുകൊണ്ടെ സഞ്ചരിക്കുന സമയം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, 
യാകുന്ന. ഇതുതന്മെ ലിചരീതസഞ്ചാരം നിമിത്തമായിട്ട ഉല് 



പ അ പയ്യ. 

സച്ചു രോദധ്യായ$ ൩൭,൨൫൭ 

 ഉഖിച്ചാല് ആ ൭വദനമയ പ്രതിതുനി എന്ന പ്രരജുന്ന്ു- 

(പാദഫഷത്തിന്ന ഇപ നാലാ) 

൧൨൯-- പാദഛഷഷെവചാഖല_ ശതാംഫ്വാകംഗുസഷഴപെ | 
സ്ാഫിസ്വരസസാപികെൈഷ്ടരപഗനാഫഃ പ്രശസ്യതെ॥ 

ചയവ്ഖ മുതിര ശതകുപ്പ തിയരി കട്ടക ജഖ കക്കി 
യില പാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞനിരില് അരച്ചു കാലിന്മെൽ തരിപ്പു്കു 
ത്ത തെച്ു കരിമ്പടം മുതലായ സാധയങ്ങഥം രകാണ്ടമെഴച 
ചെൊതിഞ്ഞ കെട്ടുക - 
൩9. ഉപ വദ്ധംഗ൭തെയാമെമുത്ചെല് ഭൂയപരെഫയി।]കു 

യ്യാത്തമമെഖംത്രിഃപഞ്ചകൃടത്വാവാസംഥിത;ക്ി ശെ 88 
മെല്വറഞ്ഞ മരുന്നുതെച്ചു കെട്ടി ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞാന് 

ജിലു മരുന്നുതുടമുകളത്ത കാച്ചുവെള്ഭകാണ്ടെ ശ്രുദധിഖരു 
ത്തുകയും ധഖെണം-- പിന്നെ പിരററന്നാഠാ മെല്പ്രകാരംതമന്ന 
ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ മുന്നൊ അഞ്ചൊ ദിവസം മചയ്ക്ക തുഞ്ളി 
നെ ചെയ്യുന്നത കുട്ടികഥാക്കും ഫി തമാകുന്നും 

(ബപലാകുലസ്ഥാതി കഷായ) 

൧. ൭-. ബലാകലസ്ഥകൊരണ്ഡശ താഫവാദെലദാരുമിഃ॥ 
ഭാര്ങാവൃശ്ചിചപഥ്യഭില്ലതുശെന്ചസാധിതയ 

൪൨൨.. പടുജിരക യാ ഭ്യാംസഫിതൊത്രപുനഷ്മിയി 
കവ ഥെൊമഫൽഭിര്മ്മുലൈല്യാപഞ്ചഭിദ്ദാരുസംയു 
തൈ 
കുവന്തൊട്ടിപെര മുതിര കരിങ്കറിഞ്ഞിചെം ശതക] ൭ പതാരം ചെവതെക്കിന്രലര തമിഴാമവെര കട്ടകക വെളുത്ത 

ഉച്ചി ഇവകകാണ്ടുകഷായം വകു ജത്തപ്പ ജീരകം ഇവ കശൂ പ്പൊടി ചെത്ത സെധില്ല്പിക്ക-. അല്ലാഭയങ്കില് കുമിഴിന്ചെര കൂല കൃത്തിന്ഒചര പൂപ്പാതിരിചെര പലകപ്പഷ്യാനിചെര മു 
ഞ്ഞടവര ദെവതാരം ഇധഖകൊണ്ടു ശജായേച്ചു മെല്പ്പൃക. 
രാമെപ്വ്യൊടിചെത്ത സെപില്പ്പിക്ക- പാദഫഷ്വയഠ ശമിക്ഷം 

(സ്തൂഘ്യക്കപത്രദി മെതലം) 
൧൩.൪൭. ലൂ ്ചെത്രസ്വരസമു ലൈസ്റ്റുഫ്യക്മയാര്ഭവ 

൭൭) | കല്ധികൃത്യചിപകവഞ്ചമെതലമഭ്യന്മുരാഫിതം മൂ 
് ഃ 

റ | ലം 

പ ള്്റേരുക്കിച ഇഖററവന൯ നിരില് കമ ]വെരള്്ആ 
ടിന് ലെ ഇച്ച അരച്ചുകലക്കി ര് ചെത്തു കാച്ചിയരിച്ചു പൂ 
രട്ടക- പ്ാടഫഥഷം ശമിക്കും 

62.൯ :% 



൩. നേ ആരരാഗ്യകപ്പറൂഴമ ബോവചികിത്സായേദേ 

(അ പബാപഹ്ഹുാപിന്ന പ്രസാരണ്യാദി കഷായം) 

൧൩.൪... പ്രസാരണിബലാമൂലരാന്സാല:ര ന നാഗ 
കൃതര് കഷായ പാത്ത ല്യാഗു പയുക്തൊപബാഫുകെെ 
തലനിളിചെര കുവന്നതൊട്ടിലെര അരത്ത ഖെ ഉ ത്ത൭ മമ 

ചുക്ക ഉലകൊണ്ടെ കഷായ൭ വച്ച ശക്ര മെപ്പ്യൊടിചെ്ത 
സെലിപ്പിക്ക-. അപഖബോപ്യുചെന്ന പാതം ശമിക്ഷം. 
൨ ൫... ക്ഷ രെണസംയുതഞ്ചനോംളൊജയെച്ചതത്പരം। 

മാതി ് രരി യ ചാത്യല്ലംമന്ദാഗെകെന്നതദിഷ്യത്െ 
മെല്പറഞ്ഞ കഷായം സെപിപ്പിച്ചാല് പിന്നെ ഉന്നന്ന 

സമയം പാല്കൂട്ടി ചൊവകൊളട്ടക്കണം അതി മത്രേമായിടടം' ആ 
ത്യല്ലമായിട്ടും കൊട്ുക്കരുത.-. അഗ്നിമാന്ദ്യമു പക്ക അത്യല്ലമാ 
യിട്ടും കൊടുക്കരുതം- കഷായംതനെ മതി. 

ര] 

(പ്രസാരണീ തൈചം) 

൧൩൬. പ്രസാരണി് രസമ്ലരൊണെസരമെ ശാരടാരുദിഃ! 
സ്ഥൌനൈയകബലംകൌന്തിദിഫ്യകദ്വയ ലൊരകൈ!] 

൨൨൭. ാ പ ൦ സ്ഥിരാദ്വ ൧൨൨൭ യേഷ്ട്യചോവനതമഞ്ജിഷ്ഠയാസുഫപ സി സ്ഥ രാദ 
6 ം & ഴ൭ൈ। ലഖംഗകുന്ദുരുഷ്യൈലാശതാഥ്വാജിചകഷകെ 

പി ഷ്യ കലികൃതൈസ്സി രോതൈജ പ്രസ്ഥഞ്ചതക്ധിതം 
ലെചെ സെകെച്പാമെലപ്രസാരെണസുഖപ്പദം 

൧൩.൮ - എത പ്രസാരണിതൈലമന്യയത്രാപ്യ പബാഫ്ഫകാ൯ 
പ്രയൊജ്യമന.ല വ്യാധൌയയഥാചസ്ഥംഭിഷശ വരെ 

തലയില സമുലം ജടിച്ചപിഴിഞ്ഞ പതി നാറിടങ്ങഴി നിജ 
നോക്കി അതില് പവരകം രാമയ്യ ൭3വതാരാ തുണിയാങ്കം ക്മഃ 

വന്തൊട്ടിലെര അരെണുകം അയ്ധമൊതകം കുറാശാണി ക. 
മൂരിക്കിഴങ്ങ ക്ലിരട്ടിമധുരം തകരം മടങ്ചചട്ടിപ്പ്പൊടി കട്ടേഴന്നി 
൯൭ലെര കാട്ടുപയററിന്ലവെര ഓാരിലലെര മുവ്യിലചെര ജ 
ലപംഗത്തൊലി കാതര ഏചത്തരി ശതകുപ്പ ജിവ ക, 

ഇടചകം ഇജച ക്രമപ്രകാരം ചെത്ത അരച്പു കലക്കി നാനാഴി 
ഐണ്ണചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തെപ്പിക്ക മുതലായ കമ്മങ്ങളെ. അ 
തുകൊണ്ട നിത്യമായി ചെയ്ത... അപബാഫഹ്ഹു ശമിക്കും മറവു. 

ലാതല്യാധികഠഠക്കു രം കെതലം പറവനനതാകകൊണന്ന അച 

സ്ഥ ലി ൫] ഴ്” മാടം 

ടട തക്ക ലദ്ട്റംപ്രയൊശിക്കയു 

ക്ട, 



ല് .  . പഡപ്ൂശാജ്യയയര് ലു 3.൭൭ 

൧൩൯. സശൊഫെത്ത ചാരെരക്കദേശമൂലെ ന സാധിതം। 

ക. സഭഷിരംപ്രംയയെല്പാഥയഈി ്യഫംസി തയായുമം॥ 

പിക്കത്തൊട്ടകൂടിയ താപബാഫ്ുപിന ലെൊരകള.ഞ്ഞദശമൃ 
ലകഷായം പാല്ചെത്ത ചെയ പഞ്ചസാര മെപ്പയൊടി ചെത്ത 
സെധിപ്ല്പിച്ചാൽ ശമനം ഭലിക്കും 
൭൭.0. സ്വാഭ്ധാതുല്യമമതെംചെതബചയാവാം പ്രസാ ധിതംി 

കഷിരെണസഥ നിയ്യഫംസിതാജിരകമിശ്രിതം॥ 
കവന്തൊട്ടി ചെയാം അതില് പകുതി ചിഹമൃതും കൂട്ടി പാല് 

പെത്ത കഷായ ലേല്യ പട്ചസാര ജിരകം ഇവ മെപ്പെൊടിചെ 
ത്തസെവിപ്പ്പിക്കയുമാഠം 

(ബലാഛിന്നരു ഫാദി തൈലം) 

൧ 3൦൧.. ലെലാപ്ത്ി ന്നരുഥാക്വാഥെസക്ഷിരെപി ഷ്യ വല്ല തൈഃ 

കുഷ വന്ദ്യ മു ചാഫ്വമാംസിദെചാഥ 11! യ്ത 

൧൪-2൨... തൈലമട്യണ്ത നെ ഗനാത്രു ശമയെ ദപ ബാഫ്ഹൃകം। 
നാ൭ികെരഫല കഷിരജംഖബ്വരരസഹീചവഃ॥ 

കുവന്തൊട്ടി വെര ചി ഹമൃത ഇചകൊന്ടെ കഷായംവച്പുകൊട്ടം 
ചന്ദനം ഏഎരട്ടിമധുരം മാഞ്ചി ദെധതാരം ഇപ അരച്ചു കല 
ക്കി എല്ൂയും എണ്ണയെ പാലുചെത്ത കാച്വിയരിച്ചു പുര 
ടക- അചബഹ്േശമിക്കം- തെണ്ടാപ്പാലും ചെവനാരങ്ങ ധി 
രം സമുച്്ത . അതില് മെല്പറഞ്ഞ മരുറനുകാഠ അരച്യകു 
ലക്കി യു മ. മി ക്കി! എട്ുന്റയും പാലും സമാലെന്ത കച്ചിയരിച്ചു ആയത 
പുരട്ടകയുമാം. 

൧-2... കചണാദാസുരധൂപാ ദ്യം സിദ്ധംചാതേതൂലെപ ശാ] 
ഒട തെല ം ൮) ശമ: വൃ | ബബ റ ഡ്രശമയെദാശൂയിവ്വിഫ്പുമപബ ഫ്ക 
ചെഖധാരങ്ങനിരും തെങ്ങാല്ുംമും സമമായിചെത്ത അതി 
തടു, രി 7 

ലു ളി 
ല് ല ക മത ജുഠ ചെഞ്ചല്യം അരച്ചുകലക്കി] എണ്ണുചെക്ത 
കാച്ചിയ രിയ പുരട്ടുക അപമബ്ചാഹുശമിക്കഷും- അപബഖൊഹ്ു ശൃ 
ന്നത കയ്യെ ച്ചി. യൂ! സൂംഭിപ്പിച്ച മെല്പ്പട്ടം കിഴ്ചപ്പട്ടും ഒറവമുട്കൂഥ 
തിയെ മുടക്കുന്ന ചാതമാകുന്നു, 

(സധ്യാംഗ ഖാതത്തിന്നു 
൧൪.൭൦... സദ്യാംഗചതെധാത്ല കതലെയമള്യുജ്യസവ്യൃതംി 

സുഖൊട്ലൊ്െകാലമല്ലന്തുധാഡ്യാുളപംവശയെല്; 
സപവ്യാാഗ വായമു വനെ വാ.ഹരമായകെതലം തെപ്പിച്ചു 

അല്ലഷാലം സംിക്കത്തമകൊടടൊട്ടച്ടിയ കാടിയില് 
വ മാര്യയ്ത്്ു 

ര് 



പ്പ തആആൂമരാഗ്യകല്പയയമെ ബാഖചികിത്സായ3ട 

(ബലാരാസ്ധാദി കഷായം) 
കര... ബച്പാരാസ്ത്റാമു.മാദാരുദ ശമുലപുന സഴവെഃ) ശദ്ദഭി 

ബെക്കയുരകൈരണ്ഡകൊരണ്ഡലഘല നച്ചൊരരകൈഃ॥ 
൫-൯... കുലസ്ഥയ ലശൊധൂമചചലാമൂല ലച്യകകെഃ। 

കാകളാനുസാരിയഷ്ടപ്യാഥവശൈമല ലമിസിശി ഗ്രദി്വ 

കല്... ഓാര്ദ്ദ്പുഷ്യരയിഗ്ഗണ്ഡിയാശ രമൈശ്ചശൃതംജലം | 

പട്ടജ മകസംയുക്ഷപോയയെച്ചതതഃപരംു ം 

കാടിയിലിരുത്തിയതിതന്റമെഷം കുവത്തൊട്ടിചെര അര 
ത്ത ചിററമൃത ദെചതാരം ദശമുപം തമിഴാമപചെര നന്നാറി 
ക്കിഴങ്ങ വയല്ച്പു്കിലെര അവണക്കിന്വെര കരിംകുറിഞ്ഞി 
വെര മു൭ത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കച്ചരിഖ്ഴങ്ങ മുതിര യലം കൊ 
ത്പ കാട്ടതിപ്പുലി ലെര കാട്ടമുക്കിന്ലെര ഉ ചുവ എരട്ടിമധു 
ര കുന്മതര ശതക) മുഴിങ്ങലെര ധെവതെക്കിന്ചെര. പൂ 
ച്ലേരമുലം കരുനൊച്ചികചര ചു പകകൊണ്ട കഷായം വ 

സ്തം ജിരഷധും മെപ്പൊട്ടി ചെത്തസെചിപ്പിക്ക- സവ്യാംഗേ 
പരം ശമി ശ്ടുഠം 

(പ്രടഞ്ജനപിമട്ന ൭൭തലഠ) 
4൪.൮. ബലാകരത്തുകാഭിരുചരനരണൈരണ്ഡ ശിഗ്രഭ് 

അക്കാ ശവഗഗ്ധാചൊരണ്ഡസാരണി്ഭിശ്ചപഞ്ചഭി॥ 
ജീന .. മുലൈര്ബ്ദുഫത ഭ് സൂളെല്യ ശ്വകവഥിതെപദാകശഷി 

രത! സചിലെസുരകാകെഷ്ടലാചൊരസഷപ നാഗേ 
൭൭൭൪൫ 

ടീ. കാളാനുസാരിസ് സ്പൂ ്ഥരാസ്സ്റാരുങ്ി സിചിത്രമൈഃ। 

മാംസിസമേകൊഗ്രാഭിരൊിണ്വചനതെദാച। 
൭൫൧-- കല്ലികെതര്ദ 2ഗുണക്ഷിരംസ്വതുല്യടധികാഞ്ചി കല 

തൈലംവിപകമ ല്യഗോല് പായാദപാനസ്യ കമ്മു 
ണാ"! 

൧൫൨... അ ശീതി വോതരൊഗാശ്യേ ഫന്യദേന്യാംസുഥാമയഭ 
൯) ഗുന്മലിർധിപ്ൃധ്യാടന് പ്ര ദഞ്ജുനലി മദ്യം 

കവന്തൊളിവെര ഉ.ങ്ങില് തൊലി! ശതാവരിക്കിഴങ്ങ നീര് 
ശേതളൃത്മിന്കതാലി! അപണക്കിന്ഭലെര മുരിങ്ങലെര രു 
ക്രിന്ാവരുമ്മല്കതാംപ്ി തമമൃക്കര൦ കരിങ്കറിഞ്ഞിചെര ഡ്ര 
സാരനെ കുമിഴി൯മവര കൂപഭത്തിന് വെര പുപ്പ്തിരിലെ വാ 
ര പലകവറ്റുയ്യാനിചെര മുത്തചെര ഇവകൊന്ടെ കഷായം ധ് 

ലി കു൨ല ണാചി ലെൌന്ന ശെഷിമ്മാ൯ പിഴുഞ്ഞരിമു ദെപ്ത3 

്നന്ത്ത്ന്ത്നന് 

ാസ്്നുന്്റുന്തി 

ലി 4൮01൮ വം ചം 

ല് ഷി ടം 



തരഷ്യാഭശാഖ്യയായ ൩.൭൨: 

൫൦ ഏ്പത്തരി കചൂരിക്കിക്്മ കട്ടഷ ചക്ക ജ.കുഖ്പ ഇഗന്തുപ് 
_ തരത്ത കൊട്ടം ശതകവ്വ കൊട്ടാചലിക്കിഴത്ങു മാ്ത്യി ചര 

_ ഉ. വയമ്പ കട്ടകരൊഡാണി തകരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി ൭൫ 
 ച് 

1. മ; ലാ ാ പ 
ന എട്ഠ്റയില മട്ടി പാലുഠ എട്ുയൊട്ടസമം തൈരും 
ടിയുകേച്വത്ത. കാച്ചി യരി ക്കുക. രം രൈലത്തന്ന പ്രജആആൻ 
 പാിമര്ട്ടനമെന്ന പെരാകുന്നു- ഇത സകല ചാതങ്ങയും വാര 
_ ഗുന്മം ലാതചിഭ ധിമുതലായ ഭരാഗങ്ങളെയും ശമിധ്ല്റിക്കും ത 
 പ്പിക്കയൊ സെധിധ്ധ്യിക്കയൊ സ്യം ഒചഡ്ലൂഒയാ യെശ്യരു 

ജതക്കലന്ണ്ണം ചെയ്തും യ് 
൭൭൩... ഉക്കൈരുക്ഷാനി ലാന്യാംശ്വയുക്കിമന്തൊജിഗീഷു 

ഖല അലംസ്യരഖചിലാഞ്ജെതുംലിസൂരാത്തദ്വിരമ്യതെ[ 
കെല്വറഞ്ഞ ചിഛിത്സകളഒരക്കൊന്ദെ അലിഭധിടെ പറക 

ഉപ്പിട്ട ഖാതരൊഗങ്ങളള. ശമിപ്പിക്കുന്നതുപൊലെ നുക്ഷീമാരുഃ 
രായ ലൈഷ്യന്മാര് മറ൨൦ പലപല ധാതമരാഗങ്ങളെ. ശമിച്പി 

0 
മ് 

ചാം 
ഴ്ച! 
ി റ് 

ച ലു  പ്പാന് മതിയായി പരുന്നവരാകയാല് ജനി ലാതല്വികിത്യ കം 

 ഒയപറലാന്ക വണ്ടു) ഗ്രനഹചി സ്യാരകത്ത ചെയ്കുന്നില്പം 
. പി വാഗശാസൊച നഃ മകരാമഃനന്ദനാഥപണ്ഡിര പ്പ്ദ 

തി 7 ളൂ ) ു 1  ഭശഭവന്ദ്രകൃതാ വാ രൊഗ്യകല്ലദ്ദുഴമ ബാലച'കിത്സഃയാട സപ്പ 
 ഭശസൂബകൊനാമ സപ്പദശൊഖ്ധ്യായഃ 
റ 

ക ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലി കിത്സയയമേ 

$ അഷ്യാദശാദ്ധ്യയേ രാര മഃ 

) രക്ത സൂം ഭനിദാനം 

ക... വാതാടി കൊപനെ സൌസൂരസ്പാല മായ രാഷ?) 
ആഷാളരെ.ശ്വധിഥാരെരശ്ചസെഖിതൈസ്സു 2 രയചരളു 

൨... ലാതാദിഷു പ്പ ദൂഷ്ടെഷുവൃ ദൃ ഷ്ട്ചശെസിതം। 
ര് സുബ്ലരമാ ലരണഭൂയകാവായസ്സ്ുഞ്ചാരപര്ത്മഫ്ണ്യ 
൫2... ശിരദ്ധഗതി നാഴതെനകച്ചിതെഗബചച മ സ്പൂ 

നുക്യമാനമതഭശ്യതപ്പ്യലര്പ്രപ്്യോരു ദ ഷ്ുതാം 
] 

) ര... പ്രദയ ശഴകുഷ്ടസംക ശവി കാരംധിദധാതി ഘു 
രമ്തന്മുഭന്തുതം പില്യാദക്രു സും ഭസമൂതമച ദു 



൯ ൧൭ ആ ഒരൌഗ്യകല്ലദ്ദൂരമ ബാലചികിത്സായാ 

നി ര 

ഉ. പതേ ശാണിതമ ത്യാഡ്രാഡ്മ്യധാതഞ്ചകെലചയ! 
അകന്യെവതേ വലാസഞ്ചഖുഡജത്യപകരെല' ദവ 

പാതാദി ദൊഷങ്ങമെ കൊപിപ്പി കുന്ന ചയായും രക്തത്തിന്ന 
പദ്ധധയെയുഠം ദുഷ്ടതയെയുമുണ്ടാക്കുന്ന ചയായുയമിരിക്കഷന്ന ആ 
ചഫോരലഖഘാരങ്ങമ്ലെ. പിന്നയും ഷിന്നയും സെപിക്ക ഴിമിത്തമാ 

യി രമ്-താശയമ:ത്രത്തി കല വാതാദികം പികൃതിയെ പ്രാപി 
ചിരി ക്ുന്നസമയം വദ്ധിമു ദുഷ്ടമായിരിക്കുന്നരക്രം അതാത 
ഭിക്കില് സുംജിച്ചനിന്ന ധാതൂസഞ്ചാരി യ്യ പായു ചിന്െറമഗ്ശു 

ത്തിന്ന തഭളവായിതി ന ശി ഭംഗ നിമിത്തമായി കൊപ്പിച്ചു 
ര ക്മന്ന ആധായുപിനാല് ബലാധിക്യം ഹെതുഖായിട്ട ഇന്തവ്ല 

സ. 

ട്ടതായ, അങ്ങൊട്ടുമിചങ്ങാട്ടൂമലച്ചു ഏററധും ദൂഷ്ടമായിമിക്ക 
തം കഷ്യത്തൊട്ടസദൃശമായ യാതൊരു രൊഗത്തെ ഇണ്ടാക്കുന്നു 
ചൊ അരു രക്തസു ഭസമൃരടവമാകയാല് രക്തസു ഭമെന്നപെ। 

രൊടൂക്ഛടിയതാകുന്നു എന്നറിക-- അതിനെ ലിലര ധഖതേശൊ 
ണിതമെന്൯ം പെടറച്ചിലര ആദഡ്മ്യചാതമെന്നും അന്പൃന്മാര് വാ 

ത്വലാസമെൊെന്നും അപരന്മാര് ഒുഡമെന്നും വ്യവ രക്കുന്നും 

ന... തസൃത്രഭപരുസ്യമായസ്തൃശശവല്സാദഥാഗേതാ! 

അംഗ സന്ധിഷുധി സ്മൊദടൈഭശൈരധസുപ്ച യഃ 
റ) മ. ൭. കണ്ഡൃതി ശ്വെതികാത്യസെ നുവ്യമുി ടിതം। 

അസ്പജൊചായേനുന്നസ്ൃരുപംലംബശ്ചലംബനാര॥ 

ഹറ്ല്ലാസമയവും ശരീരത്തിന്ന തളച്ച സഡഡികഠാക്കുഅയല 

സന്ധികളില് കുത്ഇന്നതുപ്പൊലെതൊന്നുക പൊളിയുന്നു എന്ന 
തൊന്നുക സന്ധികഠഠക്ക കന തൊന്നുക തരിപ്പു ചൊറിഷ്ടില് 
ഇവയഷൊഒക്കെ അത്ിനെറ പൃവാത്രപമാക ന്നു. വായുധീഗനാല് തൂ, 

ന്തി ഡി)ക്കപ്പെട്ട രക്മം അധിട്ചിടെതങ്ങി തൂങ്ങി ചരുന്നതാകു 

യാല് ച്വൊരധ്യുങ്ങി യധില്ല, മ്രേന്നത ലക്ഷണയുമാകുന്നു 
൮. തവദ്ദെംസെമായ്രമാ ശ്രി ത്യപുവ്യുംസമപജയേതെ! 

കാചെനയാതിഗാംടിഷയുമാഖൊയ്യിഷമിചാഖിലാന് 

൯. മോതൂഗഭിദചസസാധുൃംകടൊഷ. നഃഗംറ്ചടി 
യാപ്്യൊദവി ദൊഷമജാസ്ത്യജ്യമതരാഫ്സ്സ സനപാതജാ4 

മെല്ലുരമ്തമ മൊഗം ത്പ.ബ്ബാംസമാത്രമ്മെ ആശ്രയി തമി 

യിപുണ്ടൊകുന്നു_ പിണ്നെ എലിവിഷംപൊലെ സല ധാതു 

ള്ല്ലും ല്യാപിച് ഗംഭീരമായി) പരിണമിക്കുന്നു. തആആയത ഒര 

ഉക്ട്ധത്ത। ന്െഠടികാപംധികിത്തമായിട്ടുതന്നെ ഉണ്ദൊയതായാർൽ 

സാധ്യത നനെ ൭.തന മയക്കം ച്ചൈനട രം ഭഞ്ടുടായ 



അഷ്ടാടശ ജ്റയ$ ൩.൧, 
ക 

് പ് 

അ്ങളാലുന്ടാക്കേപ്പെട്ടത യാച്്യമാകുന്നു - സന്നിപാതൊല് ഖമാ 
എ യാര അസാധ്യമാകുന്നുഃ 

൧൦. പൂതിപുഷലിമി ശ്ന കസ്രാചിസര്പൃശ്ചതദ്വിധഃ। 
തരതയന്തസ്മൂബ്ലുരക്ക .്വചിടെത്തയൊമബ്ലുദകൃച്ചസ; 
ദൂന്ധത്തൊട്ടൂടി യ മലത്തൊട്ടേ സമ്മിശ്രമായ ചൊരപ്പി 

ന്നെയും പിന്നെയും ഒഴുകി കണ്ടാലോയതും അധികമായി ഉറച്ചു 
രക്തത്തൊട്ടകൂടിയതും മാസത്തെ നുവക്കികളഞ്ഞ അബ്ലയദാക്ൃ 
തിയെ തൊന്നിപ്പ ക്ഷന്നതും സന്നിപാതൊല്ഭചമെന്ന പ്പൊ 

ചെ അസാധ്ൃയംതന്നെ ഒന്ന താല്പയ്യടേ ) 

റ 

നി 

ന; 
ി 

റ 

ി 

റ 

ം 

റു 

രി 

രക്തസുംഭചികിത്സാ 

(ചതുര്വൃഗ്ശ കഷായ) 

൧൧. അമൃതാടി രുയഷ്ടരയചേചധാത്രീതവശ് ഭപ്രസാധിതഃ। 
സം്ലതൊയ ചേതുര്ച്ചഗ്ര(ക്വാഥൊസകസുംഭയാശന॥ 

ു ചിററമൂത ശതാവരിക്കിഴങ്ങ ഗരക്ടിമധുരം വൊല്ലിത്തൊ 
ലി ജഓവകൊണ്ട കഷായ ംവെച്ല മൈമൊഃപ്പാടിചെത്ത സ 

കി 

(ഷഡ്വഗ്ഗ കഷായം) 

5൮൨. ബലെക്ഷുരകധാത്ര ത്വഗ മുതെക്കു വരീശുതഃ] 
ു സയഷ്ട്യാ ഫയ ചന്ന ചോഷഡ്വഗ്ലൊസ്യിതഭപരം 

കറമന്തെട്ടിലെര വയല് ല്പൂ(ചെര നെല്പിത്തൊ 
ചി ചിററമൃത യി ശതാചരിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊട്ു കു 

ഷായംവഥ൧ു എടട്ട'മുരം മെപ്പപൊടിചെത്ത സെഖിപ്പ്പിക്ക.. ര 
ര്തസൂംഭം ശമിചമം 

(അദിരുതി ക്താദ | കഷായ ഠി) 

രു 

 ൭൭൩.. അ ടിരതിക്താധാത്ര ത്വഗമൂതാബ്ദുഫലത്രമെയി 
സപ ട്ടൊ ലെശരത്ഃക്വാഥസ്സുപ്ൃതശപാസ്യധാശ ൭ 

ശതാഖരിക്കിഴങ്ങൂത്തരിച്ചുന്ടലെരമ്മല്തൊലിനെ 
ല്ലിത്തൊലി ചിററമുത മുത്തെങ്ങക്ക]ഴങ്ങു ത്രിഫല പടൊടാം 

! ഇപചകൊ്ട കഷായംവമുയ നെയ്യ മെപ്പയൊടിചെയന്ത സ്വവി 
ന രഭ്സും രു ശമിക്മംഃ 

ന 



൯൩.൧൪. ആമരുഗ്യകല്ുറുമെ ബാചചികിത്സായാം 

(ചയറിളക്വേന്) 

൭൭... ക്ഷിരെണൈര സ്സജംമെതലംദൊഷൊരളമകതുപായ 
മയ] ധിരെകാത്ഥംസ്ലൃതാുഡ്ഥയം പാകഷായമഭയാശതാ॥ 
ദൊഷകൊപം അധികമായിട്ടണ്ടെന്ന കാങ്ചില് അചണ 

ഉ പശുധിന്പാലില് ചെത്ത കൊടുത്ത വിരെധിപ്പിക്ക 
ക്രട്ടക്കു കഷായഠവപ്ല നെയ്യു മെപ്പപൊടിചെത്തിട്ടം സെധിപ്പപി. 

ഠാ 

തു അമൃതാഭീരുകന്ദാഭ്യം ശൃതെപയസിയൊജിതം | 
മെതലമമെരസ്ധജംപിത്വാരക്തസുംഭാല് പ്രമധ്യതെഃ 

ചിററമൃത ശതാവരിക്കിഴങ്ങ ഇവയട്ട കുവംഖിയ പാലില് 
അലചണക്കെന്ണുചെത്ത ഉസെചിപ്പി ക്ക രക്ഷസുംജം ശമിക്മുകേ 

 സ്രശിഭയാട്ടകൂടിയ രക്തസൂഭേത്ത ന്ന) 
1... അമൃതാതൊയഭദാ ശിരപപ്പടാദകലനദ നൈ ഃ] 

ലാട്യലേകല രികന്ദശാരിബാഭിശ്ചസാധിത॥॥ 

(അമുതാതൊയദാദി കഷായ) 
൧)... കഷായസ്സുസിതാകജ്യാസ്യസജ.രസ്യശ്േ നാശ നാഃ। 

ഘ്ൃതമാക്ഷികയുക്കതൊലാഘ്തസിസ്പൂത്ഥസയുത।। 
ചിററമൃത മുത്തെങ്ങക്ക ഴങ്ങ രാമച്ചം പപ്പടം ഇരുഖവെ 

ലി മാന്ദനം കവടന്താട്ടിവെര ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ നന്നാറി 
ങ്ങ ഇവടകൊണ്ടെ കഷായംലവചു ൨.ഞ്ചസാര നെയ്യ ജവയൊ 

൭൧൭) തെൻ ഇജലവയൊ നെയ്യ ഇനത്തുപ്വ ഇവയൊ മെപ്പയടിി 
ചെത്ത സെധിപ്പിക്ക പനിയൊടുകൂടിയ രക്രസുംഭം താമസം 
കൂടാതെ ശമിക്കും: 

(അമ്ുതൊത്തര കഷായ) 

൧൮... അമുതായാദലൈച്ടു ഡ്യിശ്ചതുഭിശ്വബലാദലൈഃ। 

ദ്വ ല്യാംഒലാഭ്യാം സംസിദ്ധൊദെധാഫവസ്യലമിശ്രിതഃ। 

൧൯-- സിതാജിരക.മുട്ട്്റാല്യാംസക്ഷിരസ്റ്ിതയാപിച। 
ഘൃതജിരകയുക തൊ ലാസാംഗമര്ദ്ദെത്രശസ്ൃത്തെെ 

ചി ററമൃതിന്െറ ഭാഗം ആറ കുവന്തൊട്ട! ചെരി ഒന്റ ജാഗാ 
ഹാല ദെഖതാരത്തിന്െറ ഭാഗം രണ്ട ഇങ്ങി നെഖലെത്ത കഷാ 
ഡഠവചവ പഞ്ചസാര ജിരകം ഇവ മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെവി 

പ്പിക്ക. പശുഖിന്പാലുകൂടെചെത്ത ഖെച്ചു ക൨2൭ പഞ്ചസാ 
രമാത്രം മെപ്പ്യടി ലെത്തി 3൭ പത്ര വിന്ച്പാലുകൂടാതെ തനനെ 

വെച്ച് ക൨ ടി നെയ്യു ജൂ) കേവും മെപ്പ്പൊടി ചെത്തിട്ടും സെ. 

്ിപ്പിക്കാം നുവങ്ങി നൊലലെട്ടേകൂടിയ രക്തസ്മംഭംശമ കരം 



അഷ്ടാദശാദ്ധ്യായ ഃ ൩൧൩. 

(അമൃതാബലാദി കഷായം) 

൨൦. അമുതാബലയൊരംശത്രയാഭ്യംംദാരുരാസ്ററയൊ? | കൊ 

രണ്ബഡൈരണ്ഡയോശ്ചാപിതത്തുല്യെനാംശകെനച ! 

൨൧. സക്ഷീരസ്സ്റാധിതഃക്വാഥസ്റതറസിതൊവാത്രശസ്തൃതെ | 
ക്ഷീരംവിനാചാസംസിദ്ധൊജീരകാജ്യയുതൊലിഖാ॥ 

ചിഠറമുതം കുറുന്തോട്ടിപേര ഇവ മുമ്മൃസ ഭാഗം ദേവതാ 
രം. അരത്ത. കരിങ്കഠിഞ്ഞിചേര, അവണക്കിന്ലേര . ഇവ ൭ 
ണരശ്ശൂഭാഗം ഇങ്ങിനെചേത്ത പാലും ചേത്ത കഷായംവച്ച കു 

വുക്കി പഞ്ചസാര മേപ്പൊടിചേത്ത സേപിപ്പ്ിക്ക പാലുചേക്കാ 
തെവഖെച്ച കുറുക്കി ജീരകവും നെയ്യും മേപ്പൊടിചേത്യിട്ടുംസെ 
ചിപ്പിക്കാം ഫലം മേല്പ്രകാരംതണെ. 

(നീരോടുകൂടിയ രക്തസ്തം ഭത്തിനു രാസ്ത്ാദികഷായം) 
൨൨. രാസ്സൈരണ്ഡബ ലായാശകോരണ്ഡസുരദാരുഭിഃ | 

ചോരകാഭിരുമുസ്താ ഭിപ്പാശെക്ഷുരകനാഗരൈഃ 

൨൮൩. അമതാതിവിഷാഭ്യാഞ്ചനിയ്യു ഫസ്ത്റംപ്രസാധിതട്। മി 
ശ്രിതൊഘൃതതൈലാഭ്യാംപിതഃപ്രശമയെല്പ്രഗെ ॥ 

൨൪. വായുംസശ്ൂലംജംഘൊരുപൃഷ്ടപാശ്വഫ നതൂല്ഗതം | 
ശോഫഞ്ചരക്തസംഭൂതംക്ഷിപ്രമേഖനസംശയ$ ൮ 

അരത്ത, അവണക്കിന്വേര, കുറുന്തോട്ടിചേര, കൊടിത്തു 
്ൃപേര. കരി്കഠിഞ്ഞിവേര. ദേവതാരം, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങംശതാ 
വരിക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങം, ആടലോടകത്തിന്പേരം വ 
യതിച്ചുള്ളിലേര, ചുക്ക, ചിററമത,അതിചിടയം ഇജവകൊണ്ട 
കഷായംവച്ച നെയ്യ, എണ്ണ ഇവ മേപ്പൊടിചേത്ത രാവിലെ 
സേവിപ്പ്രിക്ക. പാതം. വിലക്കും. രക്തസ്തംഭം നിമിത്തമായി മു 
ട്ടിന്നതാഴെ തുടകഠാ പുറം. ഇരുഭാഗങ്ങഠ. ഹനു; രം പ്രദേശ 
ഞ്ങ9ളിലുണ്ടാകുാ നിര ഇല താമസംകൂടാതെ ശമിക്കും നിശ്ച 
ദ്യ. 

(അമതാ തൈലം.) 

൨൫. അമുൃതാരസമാദായദ്രോണമത്രാദ്ധകാഷികൈ ഃ | 
കദജിപക്വയഷ്ട 0ഥവകഷ്ടാബ്ലനതചന്ദനൈഃ ॥ 
ശാരിബാപത്മകിഞ്ജച്ച,വാജിഗന്ധാഫലത്രയൈഃ 

൨൬. ഏലാമ ണാമ മഞ്ജിഷ്ഠാമുസ ലീകന്ദചോരകൈഃ | 
മാംസീശൈലെയദാധ്വിത്വങ്നാഗകെ സരവാരിഭിം॥ 

ര്ഠ 



൩൧൪൦ ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൭ 

കട്ടകാഞ്ജുനയുക്കതൈശ്ചകല്ിതൈ ഃകേരസംഭവഃ॥ 

൨൭. ക്ഷീരിദൂമുകക്കൊശീര മധധകൊല്പലഗൈരികൈഃ 

൨൮. സ്നേഹ ഃപ്രസ്മസ്തിലോത്ഥൊവാചാചിതഃ പരമൌഷ 
ധം ! തസ്യാഭ്യംഗെചസെകെചപാനാദൌചയഥൊചിതം ॥ 
൨൯. പ്രയുക്ത മമ,താതൈലംനാമ്മെദംനാതിവത്തതെ | 

രക്തസ്തരംഭോല് ഭവഭകശ്ചിദ്വികാരൊപ്യതിദാരുണഃ ॥ 

ചിററമുതിന്നീരപതിനാഠിടങ്ങഴി ഉ ണ്ടാക്കിഅതില് കദളി 
പഴം, എരട്ടിമധുരം, കൊട്ടം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, തകരം, ച 
ഒനം, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, താമരയല്ലി, അമുക്കുരം, ത്രിഫല. ഏ 
ലത്തരി, താമരവളുയം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, നെലപ്പനക്കിഴങ്ങം 
കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, മാഞ്ചി, കന്മതം, മരമഞ്ഞത്തൊലി,നാകപ്പ 
വൃ, ഇരുവേലി നാല്പാമരത്തിന്മൊട്ട, രാമച്ചം ഇരുപ്പക്കാത 
ല. ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങ, കാലിമണ്ണും കടുകരോഫണി, അഞ്ജു 
വക്കല്പ ഇവ ഒനാരശ്ശെകഴഞ്ച അരച്ചുകലക്കി നാനാഴി വെളി 
ച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചതേപ്പിക്കയൊധാ 
രയിട്ടകയൊ സേവിപ്പ്ിക്കമുതലായതൊ ചെയ്താല് കൊടുതാ 
യ രക്തസ്തംഭവും ശമിക്കും. 

(ചന്ദനാമലകാദി തൈലം.) 

൩൦. ചന്ദനാമലകോശീര്മധുകൈരമൃുതാസമൈ | സി 
ദ്ധെകഷായെ മഞ്ജിഷ്ഠാകുഷ്ടയഷ്ഠട ഠാഫ്വചന്ദനൈഃ॥ 

൭.൧൧. സൊശിീരസലിലൈഃപക്വസ്നേഹ ഃകെരഫലോല് ഭവഃ ॥ 

തിലജൊവാ നിഹന്ത്യാശുരക്തസ്തംഭാന്സുദാരുണാനു | 

ചന്ദനം. നെല്ലിക്ക. രാമച്ചം, ഇരട്ടിമധുരം ഇവസമം ഒക്ക 

കുള ടിയെ ടത്തോളം, ചിററമൃത ഇങ്ങിനെ രൂക്കിച്ചേത്ത കഷാ 

ഡംവ.് മഞ്ചെട്ടിപ്പ്യൊടി, കൊട്ടം. ഇരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം, രാ 

മച്ചും ഇരുലേലി ഇവ അരച്ചുകലക്കി ഖെജിച്ചെണ്ണുയൊ എ 

ണ് യൊചേത്ത അതിനോടടസമം പാലും ചേത്തകാച്ചിയരിച്ച 

തേപ്പ്ിക്കു. കൊടുതായ രക്തസ്തംഭം ശമിക്കും. 

(മുസ്താമ താദി തൈലം) 

൨൨. മസ്യാമുതാബലാഭീരുരചിതെപാദശേഷിതെ | 

നിഷ്ടവാഥെചന്ദനോശീരശാരിബാഘനയഷ്ടിഭിഃ ॥ 

൩൨൩. കഷ്ടലോല്ര, ബലാഭിശ്ചകല്ലംിതാഭിഃപയസ്സ്ുമ ല് 

പിപക്വൊനാളികേരസ്യന്ദേഫസ്കരിലജഎലധലാ 



അഷ്ടാദശാദ്ധ്യായഃ ൩൨൧൫ 

൩൨൪൦. അദ്യംഗസെകപാനാദികമ്മണാലിനിയച്ഛുതി 
രക്തദോഷഭവാന്സവ്യാന്വികാരാന്ദ്രാഗസംശയാ! 

മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചിററമ,ത കറുന്തോട്ടിവേര, ശതാവരിക്കി 

ങ്ങ, ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവെച്ച നാലിലൊന്നു ശേഷിച്ചാ 
ല് പിഴിഞ്ഞരിച്ചചന്ദനംരാമച്ചം. നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങ 

ക്കിഴങ്ങ, ഇരട്ടിമധുരം,കൊട്ടം, പാച്ച്യൊററഠിത്തൊലി, കുറു 

ന്തോട്ടിചേര, ഇവഅരച്ചുകലക്കി ചെജിച്ചെണ്ണുയൊഎഗണ്ണുയൊ 

ചെത്ത അതിനൊടുടസമം പാലും ചേത്തകാച്ചി അരിച്ച തേ 

പ്പിക്കമുതലായത ചെയ്യിക്കു രക്ത ഃദാഷംനിമിത്തമായി ഉണ്ടാ 
കു ല്യാധികഠ ഒക്ക ശമിക്കും. 

(പിണ്ഡുതൈ ലം) 

൩൭൫. ശാരിബാസജ്ജമഞ്ജിഷ്ഠടാമധൂച്ഛിഷ്്ടൈവ്വിപാചിതഃ! 
ശുദ്ധൊദകെബലാക്വാഥെകാഞ്ചികെ വാശൃതെജലലെ॥ 

൩൬. ശാരിബാമുതവല്ലി ഭ്യാംസ്ന്റേഫ *കേരഫമലോല്ഭലഃ | 
തിലജൊവാഫിതൊട്യംഗെമൂഭ്ധ് നോന്മൃത്രയച്ഛുതി ॥ 

൩൭. തദെതല്പിണ്ഡ തൈലത്തുരക്തസ്ൂംഭാപതാരിതാന് |! 
വികാരാന്പവ്ൃശോഫാത്തിദാഹാദീനഖിലാനപി ॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചെഞ്ചല്യം മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി,ചെുത്തമെ 
9 ഇവ കല്ലയമാക്കി ചേത്ത പച്ചുവെള്ളത്തിലൊ കറുന്തൊട്ടിക്ക 
ഷായത്തിലൊ കാടിയിലൊ നയ്ാഠിക്കിഴങ്ങ, ചിഠഠമുത ഇവ 
ററിന് കഷായത്തിലൊ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ 
യൊ എണ്ണുയൊ തലഖഒഴിയെ ശേഷം ഉ.ള്ളേടത്ത തെപ്പിക്കുക 
രക്തസ്ത്ം ഭംനിമിത്ത മായിട്ടുണ്ടായ സന്ധി ശോഫം മുതലായ 
സകലപ്യാധികളും ശമിക്കും. 

(കാര സ്പൂരഘൃതം..) 

൩൮. കാരസ്തരരഫലാസ്ഥ് നിനികല്ലികൃത്യചിപാചിതം 
ക്ഷിരെണസ്ഡ്റ്റിസ്തംഫന്തിലേചനദേശനാദപി | 

കാഞ്ഞിരത്തിന്കുരു മൊരിയുംമുജുയും കളഞ്ഞ പാലില് ആ 
രച്ചുകലക്കി നെയൂചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു പുരട്ടുകയൊസേധിപ്പി 
ക്കയൊ ചെയ്തു. രക്തസ്മംഭം ശമിക്കും. ര 
൨൯. ശതാലരിരസെതൈസ്തകല്ല്ിതെഭപയസാസമം 

വിപക്വംസപ്പ്റിര ഭൃംഗപാനാഭ്യാംതദ്വികാരജില് | 
ശതാവരിക്കിഴങ്ങിന്െറ ശിരില് കാഞ്ഞിരത്തിന് കരു മേല് 

പ്രകാരം അരച്ചുകലക്കിനെയ്യുചേത്ത അതിനൊടുസമംപാലും 



൩൨൧൬ അആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

' ചെത്ത കാച്ച്രിയരിച്ച പുരട്ടുകയും സേലിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ര 
ക്തസ്മംഭം ശമിക്കുര. 

൪൦. സാമാന്ദെനചികിത്സൈഷാരക്തസ്തംഭസ്യദശിതാ! 
സംക്ഷിപ്പയവംപ്രപഞ്ചസ്തുബോധ്യഃപ്രാചീനതന്ത്രതഃ॥ 

രക്തസ്തം ഭസാ മാവൃചികിത്സ സംക്ഷെപിച്ച ഇങ്ങിനെ കാ 
ണിക്കപ്പെട്ടു. പവ്യന്മാരണ്ടാക്കിയ നിബന്ധനങ്ങളില്നിബ ത 
നൊ വിസ്താത്തെ ഗ്രഫിച്ചുകൊഠംകയും വെണം. 

രക്താനവസ്ഥാ സാമാന്യ നിദാനം. 

൪൧. രക്താശയഗതൊവായു ഃകു്ചിതൊരക്ത മാക്ഷിചന് | 
ഇതസ്തതൊനയയാംഗെതാംസ്താന് പ്യാധീന്സമാവഫെല്॥ 

ര൨.. രക്താനവസ്ഥാജന്യാംസ്താനാഹുഭകാരണകായ്യുയൊ।! 
ഐക്യാദ്രക്താ൯ വസ്ഥെതിതെചാഷ്ടാദശധാസ്ത്ുതാട॥ 

രക്താശയത്തിങ്കലെ വായുകോപിച്ചുരക്തത്തെ അങ്ങുമിങ്ങും 
തള്ളി ഒരെടത്തും സ്ഥിതിനിയമംകൂടാതെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചഅതി 
നെയും നിമിത്ത മാക്കിതീത്ത അനെകാകാരത്ങളായ രൊഗങ്ങ 
മെ. ഉണ്ടാക്കും. അതുകഠാക്ക രക്താനവസ്ഥഫന പേരാകുന്നു. 

തകം 

പി 

ം 

പതിയെട്ടുവിധത്തില് അതുകളെ ഇതിന്നുതാഴെ ലിവരിച്ചുകാ 
ണിപ്പാന് പോകുന്നു. മലയാളി കഠം അതുകളെത്തക്കെ രക്താ 

നവസ്ഥാഎ പദത്തിന്െറ അവയവാത്ഥത്തെ പിടിച്ചു കുര 
ക്കാലം ചോരവാപ്പു എന്ന ധ്യവഹഫരിച്ചു. പിെ ആവാ 

ക്കില്നിബാ ചോര എനാതിനെ തള്ളി പാല്ലെന്നുതഥൊ പല്യവ 
ഫരിച്ചുവരുന്നു. 

൪൨. പാതാസ്ൂഭെദാസ്വെ സവ്വെഹാരിതെനനിരൂപിതാഃ। 

ബാലഠനാമെവദ്ദ ശ്യന്തഇതിന്ദുഃപൃഥഗഭ്യധാല്॥ 

ഫാരിതാചായുന് അതുകളെ വാതശോണിതത്തില് തന്നെ 
ചെരുനവയാകുന്നു എന്നവിചാരിച്ചു വേറെ പറയാതെ ഇരു 
ന്നു. ഇന്ദു എനന ആചായുന് അതുകഠം ബാലന്മാക്കുതന്നെ ഉ. 

ണ്ടായി കാങ്കനിമിത്തമായിട്ട അതുകളെ ലേഠെ പഠറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

ര:൨.. ബാഫ്യാന്തരുഭയ സ്ഥിത്യാതിസ്റരഃകെഖലപാതജാഃ ! 
പിത്താനിലഭപാസ്തിസുടകഫാനിലഭവാസ്ത്ഥാ ! 

രര". നിജാശ്ചാഗന്ത വസ്താസ്തരപ്യരിതൃഷ്ടാദശധാഫിതാഃ 1 

) താസാമഷ്ടംദശാനാംതുപക്ഷ്യെനാമാന്യനന്തരം! 



അഫ്യദശാഭ്ധ്യായ ൩.൧൭ 

 പ്രതിയെട്ടു വിധത്തില് രക്താനവസ്ഥ സംഭവിക്കുനാതി 
൯൪൨ വിവരം. കേവലഖാതംനിമിത്തമായി രക്തക്ഷോഭത്തെ 
ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുനാത ബാഘ്യമായിട്ടും ആന്തരമായിട്ടും ഉ ഭ 

 യാശ്രയമായിട്ടം വരുനതാകയാല് മൂന്നു പ്രകാരമാകുന്നു. മെ 
പ്രകാരം വായുവിന്ന കഫപിത്തങ്ങളില് ഖെച്ച മമ്ിന്െറ റ് 

റ 

 സംസഗ്ലുമുണ്ടായാലും സംഭവിക്കുന്നതാകയാല് പിത്തസംസ 
 ഭ്ലൂത്തിങ്കലും കഫ സംസ്റ്മത്തിങ്കലും മുമ്മു ന്നായി സംഭവിക്കും 
 എന്നാലാകെ ഒമ്പത. അതുകഠാ നിജങ്ങളായും ആഗത്തുക്കളാ 

യും വരാമെന്നിരിക്കയാല് ആകെ പതിനെട്ടുപ്രകാരേണ കാ 
 ണനപ്പപെടുകകൊണ്ട പതിനയെട്ടുണ്ട എന പ്രുസിദ്ധമായിരിക്കു 

ന്നു. പതിനയെട്ടിനെറയും പേര ഇതിന്നുതാഴെ കാണിക്കുന്നു. 

൭൦൫. രസൊൽക്സ്ിഷ്ഠ “പലൊൽല്ക്ട്രിഷ്യൊദ്വദ്ദെൊല്കഷ്ണിഷ്ടശ്വവാ 

യുനാ। കെവലെൌനസമുല്ഭൂതാസ്തിസ്ൂസ്താടകഥിതാഭക്രമാല്ല॥ 

കേവലവാതംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രക്താനവസ്ഥകഠാ രസ്ധൊ 

 ആശ്ലിഷ്ഠം, പലോല്ക്സിഷ്ഠം, ദ്പന്ദവൊല്ക്സരിഷ്ഠം ഇങ്ങിനെ മൂന്നാ 
ി 

കുന്നു. അതില്വയെച്ചു രസൊൽക്സിഷ്ഠം ബൊഫ്യമാകുന്നു. പ 
ലോല്ക്ലിഷ്ടം ആന്തരമാകന്ന. ദ്വദ്ദ്വൊല്ക്ശ്രിഷ്ടം ഉ ഭയാശ്ര 

 യമാകുന്ന. ഇതുകഠാക്ക ക്രമേണ മലയാളികഠാ നിര്ലാപ്പനെ, 
ന്നും മാംസ്വാപ്പുന്നെന്നും ഈരടിലാപ്പുനെന്നും പേര നിശ്ചയി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. ; 
൪൬. സൈകതൊദദ്ദ, രശ്ചാപിഘൊടകശ്ചസപിത്തകാല് |! 

സംഭൂതാമരുതസ്തിസ്പഃക്രമെണകഥിതാസ്തഥാ॥ 

_& പിത്തത്തോടുകൂടിയ ലായുനിമിത്തമായിട്ടുണ്ടാകുന രക്താ 
_ നവസ്ഥകഠാ സൈകതം ദദ്ദ, രം ഘോടകം ഇങ്ങിനെ മുന്നാകു 
ന. അതുകളില് ഖെച്ച സൈകതം ബൊഫ്യവും ദദ്രരം ആന്ത 
രവും ഘോടകം ഉ ഭയാശ്രയവുയമാകുന്നു. സൈകതത്തെ മണല്, 
ലാപ്പുനെന്നും ഒ രത്തെ തവളുവാപ്പുനെന്നും ഘോടകത്തെ കു 

തിരവാപ്പുനെന്നും മലയാ കളികഠം പറയുന്നു. 

൫൭. ഗണ്ഡകശ്ശു_ ംഗകശ്ചാപിമല്ലകശ്ചകഫാന്വിതാല് ! 
സംഭൂതാമരുതസ്തിസ്പഭകഥിതാസ്തായഥാക്രമം ॥ 

കഫത്തോടുകൂടിയ വായു നിമിത്തമായിട്ട ഉ ണ്ടാകുന്ന രക്താ 
നവലസ്ഥകഠാ ഗണ്ഡകം, ശൃംഗകട മല്ലകം ഇങ്ങിനെ മുന്നാ 
കുന്നു. അതുകളിഒലെച്ച ഗണ്ഡകം ബാഹ്യവും ശൃംഗകം ആ 
ന്തരവും മല്പകം ഉ ഭയാശ്രയവുമാകുന്നു. ഗണ്ഡകത്തെ മഴുചാ 
പുയെന്നും ശൃംഗകത്തെ ഇരുമുടി വാപ്പ്യനെന്നും മല്പകത്തെ ആ 

രും. 



൩൧൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

നവാപ്പ്യനെന്നും മലയാജളികഠം പറയുന്നു. ഇവതന്നെ ആഗന്തു 
കളറായി വരുമ്പോഠാ വേറെ ചില നാമധേയങ്ങളെക്കൊണ്ടെ 
'പരറകപ്പെടുന്നു. അതിനെ ഇതിന്നുതാഴെ പിപരിക്കുന്നു. 

ര'൮. പുരൊവാതതുഷാരാബ്ലിസമീരണഖിഘഷട്ടനാല് | 
ഗയ്യുച്ഛായാവഗാഹാച്ചുകൃകലാസസ്യദശനാല് ॥! 

ര് ൯. ശ്രവണാല്ഖരനാദസ്ൃസ്റുശാല് സാലപലാശയൊട 1 
ലാതാസ്താഎവകഥ്യന്തെനാമഭെദൈഃപൃഥഗ്വിധാഃ ॥ 

വഷാരംഭത്തിങ്കലെ കിഴക്കന് കഠററ. മഞ്ഞിന്മേല് തട്ടിവരു 
ന കാറ, കടല്കാഠഠ ഇവ ബാലന്മാരുടെ ദേഫത്തില് തട്ടി 
യാലും കഴുചെന് പക്ഷിയുടെ നിഴലില് പ്രവേശിച്ചാലും മാ 
ന്ത വളരെക്കാലം കുട്ടികളെ നോക്കിയാലും കഴുതയുടെ ശബ്ദ 
ത്തെ കുട്ടികഠം കേട്ടാലും പയന്, പ്പാശ ഈ രന്ടു പ്ൃക്ഷങ്ങളെ 
കുട്ടികഠം തൊട്ടാലും അപരില് ചിലക്ക ചേരിന് പകപോലെ 
മേല്പറഞ്ഞ വ്യാധികഠം കൂ ണ്ടായിക്കാണപ്പെടുന്നു. അതുകഠം 
ക്ക ലക്ഷ ണഭേദവും ചികിത്ധാഭേദധുമുണ്ടാകയാല് വെഠെത 
സൊ ചില പേരുകഠാകൊണ്ടെ അതുകളെ പറയുന്നു. 

൫൦. ആര്ദ്രകടക്ഷോദക ശ്ചാപിലാജകശ്ചയഥാക്രമം ! 
ആഗന്തുഷ്വനിലൊല്ഭൂതാസ്തിസ്രസ്താസ്റ്റംപ്രകീത്തിതാഃ॥ 

ആഗത്തുക്കളായ രക്താനവസ്ഥകളില് വെച്ചു കേവലവാ 
തം കൊണ്ടുണ്ടാവുനതൃുകളെ ആരദ്രകമെന്നുംക്ഷൊദകമെന്നും 
ലാജകമെന്നും പറയുന്നു. അതുകളില്വെച്ചു ആര്ദ്രകം ബാഹ്യ 
വും ക്ഷോദകം ആന്തരവും ലാജകം ൭ ഭയാശ്രയവുമാകുന്നു. ആ . 
ര്ദ്രകത്തെ നഠലാപ്പുനെന്നും ക്ഷോദകത്തെ പൊടിവാപ്പുനെ 
ന്നും ലോജകത്തെ മലര്വാര്പ്പുനെന്നും മലപയാജികഠാ പറ 

വയന്മ. 

൫൦. മരുതാപിത്തയുക്കെ നജനി താസ്മാഅപിക്രമാല് | 
ജെഞ്യാശ്ചടകസ്ൂചിമുഖാംഗാരകസമാഫ്വയാഃ ॥ 

പിത്തത്തോടുകൂടിയ വായുവിനാല് ഉ,ണ്ടാക്ക പ്പെട്ട മെല് 

പ്രകാരമുള്ള രക്താനവസ്ഥകഠം ചടകമു സൂ ചിമുഖം, അംഗ 
രകം ഇങ്ങിനെ മൂന്നാകുന്നു. അതുക ളില്വച്ച ചടകം ബാഷ്യ 
വയം സൂചിമുഖം ആന്തരവും അംഗാരകം ഉ ഭയാശ്രയവുമാകു 

ന്നു. ചടകത്തെ കരിലടിലാര്പ്പുനെന്നും സൂചിമുഖത്തെ ന്യൂ 

ചിലാര്പ്പനെന്നും ആഅംഗാരകത്തെ എരഠിപാരപ്പുനെന്നും മല 

മു. പറയുന്നു. 



അഷ്ടദശാഥ്ധ്യയഃ ൩൨൧൯ 

ലി ൫൨. മരുതാകഫയുക്തെൌനജനിതാസ്മാഅപിക്രമാല്। 

പ ന്ല്യം പി 

സ്ലം; ടം. 

തം റ്ി 

കി 

പഗ് പ് 
റ് ത് 

പി യി 

രി 
വ് 

ചം പിന്ന ത്തം. 

ച ൬-7 അം 

ഗ്രാപകൊമത്സ്യകൊഗൊളഇതിജെഞയാസ്സ്വനാമഭിഃ 
കഫത്തോടുകൂടിയ വായുവിനാല് ഉ ണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന മേല്പ്ര 

കാരമു ളരക്താനഖസ്ഥ കഠഠഗ്രാവകം, മത്സ്യക ംഗൊളൂം ഇ 

നെമുന്നാകുന്നു. അതില്വെച്ചു ഗ്രാവകം ബാഘ്യവും മത്സ്യകം 

ആന്തരവും ഗൊളും ഉ ഭയാശ്രയവുമാകുന്നു. ഗ്രാവകത്തെ ച്ചര 

ല്ലാപ്പുനെന്നുംമത്സ്യകത്തെ മീനടിവാവ്വ്യാനെന്നുംഗൊളുത്തെ 

പൊളലാപ്പുനെന്നും മലയാളികഠാ പറയുന്നു. 

നീര്പാപ്പവന്െറ ലക്ഷണം 

൭൨. രക്താശയഗതൊ വായുഃകപിതൊരക്തമാക്ഷിപന്! 
നിത്വാരസാശയംതത്രത്ത ഭിന്ദന് സഞ്ചായുതല്ബലാല്! 

൫൭, മണ്ഡലമലൈമ്മരിചാകാരൈസ്പംയുക്തംശൊഫ്ഫമാവദഥെ 
പി രസൊൽക്ലിഷ്ഠംതുതംവിദ്യാദ്യസ്മാടുല്ക്ലിശ്യതെര സ॥ 

൭൭. അസ്റജാസ്വാശയാമശാച്ചൊഫൊസ്തിന്ന പ്യവസ്ഥിത?॥ 
ക്ഷയവ്വദ്ധ്യൊമ്മുഹുയ്യൊഗാദപനാമക്ഷമൊപിച! 

 രക്താശയത്തിങ്കലെ വായു കോപിച്ചരക്തത്തെ പുഠത്തേക്കു. 
തള്ളിവീക്കി രസാശയത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ചു രക്തത്തെ ചെരുതാ 
യ ശകലങ്ങളാക്കി! അപിടെ ്യാപിപ്പിച്ച മുകുകമണിപ്രമാണ 
ങ്ങളായി ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളോടുകൂടിയ നീരി 
നെ ൭്ടാക്കുന്നു. അതിനെ രസൊല് ്ിഷ്യുമെയാറിക. ചോര 
പനാ തനെ സ്ഥാനത്തെ ആക്രമിക്കനിമിത്ത മായിട്ടരസധാതു 
വിന വലുതായക്കേശത്തെ മേല്പറഞ്ഞ ല്യാധിജനിപ്പിക്കു 
നനതാകയാല് അതിനെ രസൊൽക്ണ്റിഷ്ഠ മെന പറയുന്നു. അ 
തിങ്കലെ നീരി കൂടക്കൂടെക്ഷയവും വദ്ധനയും വിരല്കൊ 
ണ്ടമത്താല് താഴ്ചയുമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ മലയാജളികഠം 
നീര് വാര്പ്പനെന്ന പറയുമെന്ന മുമ്വെതസ്നെപഠത്ഞിരിക്കുന്നു. 

നീ൪ലാദ്റ്രന്െറ ചികിത്ധഡാ 

(അരച്ചുതെപ്പാ ൯) 

൫൬. വൈരിമൂലത്ത്വചഃപിഷ്യാതക്രെണപരിലെപനം। 
രസൊൽകഗ്ണറിഷ്ടംനിഘന്ത്യാശുഘമ്മജാലമിപാനിലടല് 

ഏക നായകത്തിന്വേരുമ്മല് തൊലിമൊരില് അരച്ചുതെക്കു 
കു ഡിരവാരപ്പന് ശമിക്കും. 

ടം ജം... 



൩൨൨൦ ആരോഗ്യകല്ലപദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം . 

൫൭. തുക സീപല്ലവലൊത്ഭുതെരസെപാരന്തികാത്വചഃ। 
മ,ഗശ്ൃംഗഞ്ചസംപിഷ്യലിംപെദ്വാതല്പ്രശാന്തയെ। 

തുളസിനീരില് തെച്ചിവേരുമ്മല് തൊലി, കലംകൊമ്ചഇവ 
അരച്ചു തേക്കു. നിര്വാര്പ്പന് ശമിക്കും. 
൭൮. രക്താനവസ്ഥാസ്വെതൌദ്വൌലെചൌ സവ്വാസുസമ്മ 
തെയആഗത്തുഭ്യൊലിഭിനാസുതീിലക സൃത്വചൊപിവാ॥ 

എല്ലാലാപ്പുകഠാക്കും മുന്പറഞ്ഞ ലെപനങ്ങാം ഫഹിതങ്ങളാ 
കുനു. ആഗത്തുക്കറാക്ക അതുകഠാം പററുകയുമില്ല. മൈലെള്ളി 
ന്തൊലി മൊരിലരച്ച പുരട്ടുകയു മാം. ആയത ആഗത്തുക്കഠാ 
കം പററുന്നതാകുന്നു. 

(അ ഭയാശാരിബാദി കഷായം) 

൫൭൯. അഭയാശാരി ബാദ്വന്പ്വവഷാഭൂലൈരിമുലകൈട്। 
ഭൂനിംബനിംബപാരന്തി മുലൈശ്ചക്വഥിതംജലം 

൬൦. ഗുമസൈന്ധവസംയുക്തംമാക്ഷികാന്വിതമെവവ। 
പ്രാതഃപിതംനിഹന്ത്യാശുരസൊൽല്ക്സിഷ്ടംനസംശയ 

കടുക്ക, നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, പാവ്ൃള്ളിക്കിഴങ്ങ, തമിഴാമവെരം 
എകനായകത്തിന് വെര, പുത്തരിച്ചണ്ടലേരിന്മേല് തൊലി, 
വെപ്പി൯തൊലി,തെച്ചിലെരിന്മേല് തൊലി, ഇവകൊണ്ടു കു 
ഷ്യ ംവെച്ചു ഇത്തൂപ്പ ശക്കര, ഇവയൊ തേന൯ തനയൊ മെ 
പ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക നീര്ചരപ്പന് ശമിക്കും. 

(തിലകത്വഗാദികഷായ) 

൬൧. തിലകത്വഗ് ബലാദാരുശതാപയ്യുമ താജ്ജൂനൈഃ। 
ശതാഫ്വാവില്വാമുലാബ്ദവിജയാശാരിബെക്ഷുരൈ 9॥ 

൬൨. പുനന്ന ലാഹരിദ്രാത്വഗ്വാശാസഹചരൈരപ॥ 

സിദ്ധഃകഷായഡ്ല്ിന്ധയ ത്ഥമധുയുക്ചനിഫന്തിതലം് 

മയിലെള്ളിന് തൊലി. കുറുന്തോട്ടിചേര., ദേഖതാരം, ശതാ 
ലരിക്കിഴങ്ങ, ചിററമ,ത സിര്മരുതിന്തൊലി, ശതകുപ്പം കൂവ 
കുത്തി൯വേര, മുത്തത്ചക്കിഴങ്ങ. കടുക്ക, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, വയ 
ല് ചുള്ളിവലേരതമിഴാമവെര, മരമഞ്ഞത്തൊലി,തആടലോടത്തി 
ന്വേര,കരിംകുറു ഞ്ഞിചേര., ഇവകൊണ്ടു കഷായംവഖെച്ച ഇ 
രൂപ്പു, തെന്, ഇവ മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. നീര്പാ 
൪പ്പന് ശമിക്കും. 

൬൩. മുദ്ധതൈലാംഗതെലെചസ്താനാംഭശ്ചാത്രയോജ 
[] യെല് ! ത്രിണിചാതലിസര്പ്പസ്തയകഥിതാനിചികിത്സിതെ | 

ല് 



ലി അഷ്യാ ശരാ്്യേമയ ൭൪.൭..൭ 

തലെ ഛം മെലെക്കും വാതചിസപ്പ്ത്തിന്ന പറത്ത തൈലത്മ 

പയാ െപ്റ്് കു വാതലിസവ്ധത്തിനനുപറഞ്ഞമ ചെമ മുട്ദാക്കി ആ 

തുകൊന്ടു കുച്പിപ്പിക്ക- ജ പചെയ്താല് ിര്ലാപ്പുന് ശമീ൧൭9 

മാസാ ചക്ഷണം 

നര. ... പലചൊയെശ്സിഷ്ടെ തുരക്കസ്യനോദഥാടന്തരെഖതു 

അസ്സ്സടായിന്ദചസ്മാദ്രാജജവരപവ്വു ശിഒരാരു ഒ 

൩൭. അ ്്ാബ്ചാ സ വ ശ്വാത്രര ക്രമ സ്ധലദശ നി 
മാസ്ശൊഷ.ഷ്വകണ്ഡൂതി രഖ്ഖിലാംഗഥഗെ ഷുസവ്ൃദാ॥ 

മാംസധാപ്പുമ രക്തമ്തിനന അകത്ര്യ്യയ തല് ധരുന്നത3 
കയാഅ രക്തഥ്ധചമത്മാ സു ഷയങ്ങക്ാകയില്ല കി ലൂംനിഗ 

പൊലെ കാണാം പനി സന്ധികളില് ചെദ൧ തലയില്കു 
ത്അ മാംസഷ്വധയയ സച്യാംഗങ്ങതിലുാ ഒവാറി ജച ഒക്കെയുമു 

ണ്ടാകും. ഇതികരനച്വില൪ ധൊറിചാപ്പനെന്ും പുറയുകമെന്നല്ലാ 
ട്ട്ത വാരി വാറന് ഒചറെയായിമിക്മമൊ ന്ന സ്ധാശ യുക്മ 

ണ്ട, ം 

4 ക റു 

മാംസലാവ്വനെറ ലവഷചിത്സാ 

ശാരിബെന്ദ്രയഖാദ! കഷായകേ 

ന൯_ ശാരി ബെന്്രയ വായന്താപുനനചചിമദവ്മയൊ। ൭ 
വയി ഗൊക്ഷുരകൈരനസ്ധകെഖരിമുലൈ:ശസാധി തലു 
പായയെഠസ:സ' താമ ഷേയദം വിയ്യയൂഫംസയിയച്ചുതി | 

സപ്പ മാത യധ്യയൊഗെണചച ലൊൽക്്ി ഷ്ടന്നസംശയളു 
നന്നാഠ ക്കിഗങ്ങ കുടകവ്പു/ലയരി കകട്ടത്തുവ്ൃലെര തമികാ 

മചെര ചട്ടം രമക്തചന്ദം മരമഞ്ഞഴത്തൊല। തഞ്തരിടത്തി 

ല് അചണക്കിന്ലചെര ഏക നായകത്തിന്കുചര ജാവ കൊണ്ടു ഷ 

ഷ്വായ വെല പഞ്ചസാര തെൻ ജച മെറപ്പാടിചെഞ്ഞ സെചചി 

പ്പി ഖഴ്ു്ടിവസം ഡെ ചിപ്പി ച്ലാല് മാംസചാദ്ൂന് ശമിക്കും 

(അദമൂതെ ഷുരകാദ്വ കഷായ) 

൩൭... അമുൃ്െക്ഷുരകാശത്ഥപില്പപാരിഷ്ട ചട്ലപൈ!! 
രാസ്ത്റാപൂുനന്നഖാദാവു।ഭുനിംബക ടാകായുകതു 

നവ്യ ശ്യാമഫേലത്രയാാന്താപരമഞ്ജുരിചാനവിതൈഃ। ൭ 4൭ 

ഥ€പ്പസാധിതസൂദാല്ചെയനുസ്താല്റണാധികട) 
രയ 



൩.൫... ആരരാഗ്യകല്ലമൂമമെ ബാലചികിത്സായാം റ ര് 

ചിററമുത ലയല്ചുഫഹ്ഠിചെര അരയാലിന് കുമ്പ വെവ്പിന് 
ഉതാല] അരത്ത തമിഗാമലെര മരമഞ്ഞത്തൊലി പുത്തരി 
ണ്ടവരിന്മെല്തൊലി കട്ടകരൊഫണി നാഴല്ല്രാലകൊന്ന ത്രി 
ഫല കൊടുത്തുവ്വ പെര വലിയകടലാട'വെര ഇവലകൊണ്ട ക 
ഷായഠമവചു പഞ്ചസാര തെൻ ഇധമെപ്പെൊടിചെത്ത സെ 
പിപ്പിക്ക- മാസലാര്ച്പുന്നമുന് പറഞ്ഞകഷായത്തെക്കാഠ രേം - 
ഷായം അധികമായ ഗുണത്തൊടുകൂടിയതാകുന്നു. 

സന്. മുദധാംശതൈലംസ്റസ്റായാത്ഥമംഭശ്ചപ്രാഗവദിഷ്യതെ! 
മൂവ്യാതിലകവല്ലാദ്യം വിദധിതാൃതാനിലാ। 

തലെക്കും മെലെക്കും ്റീണ്ണുക തം വെള്ളവുംമുന് പ റഞ്ഞപ്പ 
കരരമുനണ്ടൊക്കക- അല്ൃഎക്കില് കവകനിരില് മൈലചെക്ളിന് തൊ 
ലി അരച്ചുകലക്കി ധെളികെ്ുയൊ എണ്ണുയൊകാച്ചിതലയി 

ലൂ മെലും തെപ്പ്യിക്ക . ക൨കയും മൈലെദള്ിന് തൊചിയുമിട്ട 

ചെ ംപെപ്പ അതുകൊണു കപ്പി കക - ഇവചെയ്യാല് മാസ 

വാര്പ്പന് ശമുക്കും, 
൭ഠ-അസാദ്പധ്യൊചത്സരാല്൭) വും യാപ്പ്യെന്താദ്വത്സരത്രയാല്] 

സാഭ്ധ്യഃപരംസധിമ്തെയ (8 ഥുഘാത്|സപക്ഷത! 
കരു സംവത്സരം തികയാത്ത ബാലന്ന മെല്പറഞ്ഞരരൊഗമു 

ണ്ദടൊയാല് ശമിക്കജലു.-. ഒരു സംചസ്സരത്തിന്െറെ ശെഷം മൂന്നു 
സംഖത്സരം തികയുന്നതിവെറ മുമ്പിലുണ്ടായാൾ ശമിച്ചും വ 

ദ്ധിച്ചുമിരിക്ഷം-- മുന്നു സംഖത്സരംതികഞ്ഞതിന്െറശെഷമായാ 

ല് സാല്ധ്യതംന്ന- പതി വഞ്ചദി വസത്തി നകകേണ്ടാല് ഉട 

നെ രൊഗി മമരിച്ചുപൊകയു ചെയ്യും 

രോരടിലാര്ധിന്െറ ലക്ഷണം 

൭൧. ഉ ഭയൊല്ലിംഗസംസദ്റ്രാദ്വന്ദൊല് ക്ലിഷ്ടം നി രൂപയെ 
ല്।| ഉദരെസുതരാംശൊഫൊമലബന്ധ ദാരുണ 

൭൨... ത(്ആസ്യംല്സ്ഥാലികൃഷ്ടാദക ഷെ സുംശമനംധയെല് | 

കകുമൊചമകക്ഷെ സ്മപരിത്യാഗൊഷഫി ഭെഷജ॥ 

നരഖാര്പ്പ്ന്െയും മാംസലാര്പ്പന്െറയും ലംഷണങ്ദറാസ 

മ്മി ശ്രങ്ങമംയി കണ്ടാല് ആ രൊഗതത്തെ രേരടിചാര്പ്പമനന്നറി 

ക വിഭശഷിച്ചു വയററില് അധികമായ യിരും മലമ്പസ്ധമു 

മുണ്ടാകും ലയററിടന്റആകൃതി തക്കിക പ്യറംപൊലെ പരന്നിരി 



൩൨. 

അഷ്യാദശാഭധ്യായ$ ൩൨. 

ക്കില് സാദ്ധ്യമായി ചരികയും ലെയും പരിചയുടെ നടപ 

ലെ പാക്കി ഉന്തി കൂത്തു ഷണ്ടാല് അസാധ്യമെന്നറിക-- 

ന ൭... സെ പി തദ്വിധാസുദ്വദ്വി മെത്ത യാസൌെട്പയാശ്രയാഃി 

ആന്തരാഅച്പിസദ്വെസ്യഃപ്രാഗുക്കചപോധിടി് 

ഫ്്ല്പാ പാപ്പ്പുകഠാക്കും പ്യററില് ഗ്ര അധികമായി താഴ്ചകു 

കൊണ്ടെ പയറദിന്െറ ആകതി മെല്പറഞ്ഞ പ്രകാരമായാല് 

പില്ൃത്തി ഇജല്ലഎന്നത സാധാരണമാകുന്നു- റ് മാംസ 

ചാര്പ്പ൭ന്റ കാല ല്ൃത്യാസംകൊണ്ട പറകലപ്പെട്ട വ'ഒശെഷംആആ 

ന്തരങ്ങളായ ലാര്പ്പുകഠാക്ക ഒക്കെയും സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നും 

ംരാരട) ചാര്പ്പന്െറ ചകീത്സധാ 

(പൂതി കചല്ലചാദി കഷായം) 

൭൪... പുതീകപല്പലാനന്താവൃശ്ചിച പിജയാദവ്യെ। 
തിക്ഷാപ ട്രൊലക്ദെഖാഫ്വഗ്ുടടചിധാന്യകൈരപി॥ 

 ൭൫- സിദ്ധാകവാ ഥഃപ്രശെപിതൊഥുലസിസൃത്ഥസംയുതഃ! 

ഒവന്ദെറാല് ദ്ലിഷ്ടം നചെത്ഥേന്തു ദാഗെവഖി ിയമക്ള് 

തി 
ആപല് ൧ മ്പ കൊടുത്തുവുചെര തമിഴാമരവര കടക്ക കു 

രപില്ലക്കേടടക്ക പുത്തരിച്ചണ്ടധെരുമ്മല്തൊലി പടൊല്പം ദെ 
പതാരം ലി ററമൃത കൊത്തമ്പാലയരി ഇവകൊണ്ടെ കഷായഭ 
വച ശക്കര ഇത്തുപ്പ ളൂാവ൮വ മെവ്വ്യൊടിചെത്ത. രാവിലെ സെഖി 

പ്പിക്ക_ നൂതഗമംയ രാരടി വാര്പ്പൂന് ശമിക്കും: 

(ബലാഖെതസച൯ക്കാദി കഷായ) 
ഒന. ബലാവലെതസവല്ംാ ബ്ലബ്ബഫേരിദെ ചദാര്ഭി 

പാഠാജാജിചരാ ശി ഗവൃശ്ചീല വൃഷഥഗൊക്ു രെ ॥ 
. ൭൭... ചരികരിചതാകന്ദചൈരിമൂല നി ശാദ്വയഷൈ 

അഗ്ഗിമന ൧കണാജ്യ൦ഞ്ചചിഫിതൊജിരകായവിതു 
൭൮... സസ്വിതശ്ചജയത്യാശുകഷായസൂം ലിരൊത്ഥിത, 

സപ്വുലിംഗമപിക്ഷി വ്രംഖവിഹായകകദൊദരം॥ 
കുവന്തൊട്ടിലെര ആറവധഖഞ്ഞിത്തൊലി മുത്തങ്ങക്കിഗത്ങ 

തവവവഴ്ുതിനലെര ദെഖതാരം പാടക്കിഴങ്ങ ആശാള് ത്രി 
ഫല മുരിങ്ങലെര തമിഴാമഖെര ആടലൊടത്തിന്ചെര തെ 
രിഞ്ഞില ശതാലരിക്ക് ദ കരിംക്കാടിക്കിഴങ്ങ ഏകനായകം 
ത്തിന്ധെര വരട്ടമഞ്ഞാം മരമഞ്ഞത്തൊലി മുഞ്ഞപെര തി 

ംി 



ര കള൭ം ആ രൊഗ്വകല്ല്മൂ*മ ബാഖവചാകിത്സായാം 

്യിപി ഇവകൊണ്ട കഷായവച്ച ജിരകം പഞ്ചസാര ഇച്ച 
മെപ്വൊടികചത്ത സെപിദ്പ്ിക്ക പയറിന്െറാട്ട പരിലയുടെ 
മുട്പൊലെ ആയിട്ടില്ലെങ്ക:ല് നൃതനമല്ലാത്ത രറരടി വാര്വ്വുനും 
ശമിപ്പിക്കും ലക്ഷണങ്ങാം തികഞ്ഞ കാന്മ്മിചും സംശയിക്കെ 
ണ്ട. 

(വരണത്വഗാ3ി തൈലം) 

൯.൦. വരണത്വഗ*ബലാസെ പ്യദെധദാരുവ ര ശ൭തെ| 
ഗിക്വാഥെഖൈരിപത്രൊത്ഥരസെനചിമിശ്രിത്െ 

ി | പി; പം ല൭.-. രാസ്താവൃശ്മവമുസൈലാഫലത്രയബലാദവയൈഃ। 
ശാര ബാകഷ്ടയഫ്ഠപ്യാഫവം ഞജുഷ്ടാമ'നുനദവമെവ?॥ 

ത്ലകത്പങിശാട ന്ദമമ!സിച്പൊരകതുകുകി ഭി 
൮൭. കാകാനു സാരി ഒന । ബേസ്ഥൌണെയ പട്ടകെരശി കൈ, 

കല്പം തൈഃകെരജംസുഹൊഖിപകാവസ്മിലജൊപി ചാ 
വ ധഃകായേസ്ൃതത്രെ മുസ ടിതാദി 0 ധ ുതത്ര്തെ ഷശ്ശരീര സ്തൂപൂഭരാദിതാദി 
സ്നെഫാധാതചഃസര്പ്പ വ്യ സവയ മാജ സുേഥാംബു വവ. 

൨൪൧ തത്തിന് തൊലി കുവംന്താട്ടി വെര രാമല്യം ദെപതാ 
രം ശതാഖരിശ്ഗങ്ടഇവകെണുെ കഷായ വെച്ചു അതില് ഏ 
കനായകത്തികന്റ ജലയുടെ നിരചെത്ത അരത്ത തമിധാധലചെ 
ര മുത്തങ്ങപിഴങ്ങ ഏലത്തരി! ത്രിഫല കരന്തൊട്ടിവെര ഉയ 
കത്ത 'നഅഖ്വെര നന്നാറി €ങ്ങ ശൊട്ടം ഇരട്ട?മധും ഞ്ച 

ട്ട ്പ്യൊടി ചന്ദനം രക്തചന്ദനം മൈലെഷ്ടിന് തൊലി ലര 
ടമാ മരമഞ്ഞരത്തൊലി ശതകുപ്പ കചൂരിക്കിഴങ്ങെ മുആ സ റ് യ ി റ ) 
ശിദ്്ി ഉലുഖ പുത്തരിച്യുണ്ടവെരിനെല്തൊലി ന്തൂണിയാട: 

ന ത മ ൧ ര 2) കലക്കി മി ചെണയൊ, കഠ ജന്തറ്റ ഗുല ജവ അരധ്ൂഷലക്ക വെ ചെണ്ണുയൊ 
ധം ടു 

ച് ം റ്.) യെേ ചാത്ത കാല്യ'അരിച്ച തലഒഴിയെശെം്ം ശരിരത്തീ 
റ് രെപ്പ്ിക്ക... തലയ്ക്ക വാതല! സര്ദ്പുത്തി ന്നുപറഞ്ഞ് പെതലത്മളി 
തി ത്രി ചട തദ്ധി 1വ്റന് ൭൭ ൮ ൭ റ്് ലന്റത്ഥംലും തെട്ടുക്ക-- കുലട പെ ള്ള വുമപ്രകാരമുണ്ടെ 

തം ക് നി ൭ അതുകൊണ്ട കളി മ്ിക. ംരരേടിലാര്പ്പയന് ശമിക്ഷംം 

മണല് വാര്വ്വനെറ ലക്ഷണം 

൨൨.  ണബ്ഡലൈസ്സ്റികതാകാകെര സ്മാമ്്രൈവ്വ റ്രഷ്ടതാംഗ 
റ 

തൈ! പരിത ഃപിതരുണെ.,ത്രനഖമുത്രശകസ 

൮൩... പിതത്വമാചഠോന്ദഷേജവര൪ഷ്ണ്മോന്വിതം। 
ഷാ സ ശ.ത ്ലൊദടതഃ യ്യാ ഫൊട്ടോ ശ്ൃയതെമെര യ്യടടെ സ്പ൭.രസ്സ പു മാട | 



ന് അഷ്യാടശാധ്യേഃേയ? ൨൪.2.൭ 

ന. ഗപ്പപചണ്ണും റ്യക്തങ്്കായി മണല്തരി പ്രമാണങ്ങളായി ൪ 

_ ക്തലസ്റ്റങ്ങറയ വിന്ദുംകമൈൊട്ടകുടിയതായി മഞ്ഞളിനെറനി 

 റംപൊലെ ഉമമനിറത്തൊടടകൂടിയതായി ക ണ്ഠകറാ നഖെങ്ങാ 

മുത്രം മലം ഇതൂഛാക്ക മഞ്ഞ നിറത്തെ ഉന്ടൊക്കുന്നതായി 423 

ട്ടനിറല് പന] തണ്ണിര്ദാഫഥം തലതിരിച്ചന് ഇപഠൊട്േളു 

 ട്രയതായി യാതൊജയ് ര കാണടച്പുട്ടനാലൊ അതി മണ്ണ 
 ല്ചാര്റ്റുനെന്നറികം 

മണല് ലാര്വ്റു൭ന്റ ചികിത്സഃ 

ബലാമഗാപാത്മ ജാദി കഷായ 

വൂ. ബലാഥഗൊപത്മേജാഭ രുകന്ദതൊയദഗൊക്ടുഴ രര! റ 

വൂ ശ്ചി] പപ്പത്മകി മല്ല രൂ ചിധന ്ഹാോഷാകെക?॥ 

൮൫- കടുകാമലകാല്യാഞ്ചവ। ഫി തസ്സദ്്യിഷാന്വിത! 
സിതയാ ലാസിതാജ്യാര്യാഘേദ്വാക ാഥൊത്രശസ്മ്യതെെ 

കുവനന്തൊട്ട്' വെര നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ശതാലരിക്കിഴങ്ങ മുത്തു 
 ഞ്ങക്കുഴ.്ങ ഞെരിഞ്ഞല തമിഗ്രമമൊര തമേരയല്പി ച് ററ 
മൃത കൊട്ടേത്ുവ്യ വെര കടുകരൊഫണി വെല്ല ക്ക ഇവകഷൊ: 
ണ്ട കഷാലം ൭൮൨൧൮) നെയ്യ പഞ്ചസാരയൊ പഞ്ചസാര 

നെ യ,ജചയൊ മെപ്വ്യൊടിചെതഞ്ഞ സെലിപ്പിക്ക മണ ല്ധാര്ച്ചു 

യ. 
പ സി 

മ 

ന 
_ ൯ ശമക്മാ: 

[പ 
പ ' (തൃണാളലസുകാദി കഷായം) 
ു ി ഴി] ര 

8 വന. മുണാള പസുകാനന്താടാധ്യിവുശ। പചടാരുഭി! 

് നിപപൊട്ടംബരനിബത്വഗമുതാധൃഷധാന്യഭകെ॥ 

൮൭. രാസ്തെക്ഷ്യ രര, ഭായിവ്യാളകൊശിരലന്ദകന॥] 

1. 0 ി മു റു വി (൨ റ) റ ദുവ്യാഹഥാരതക ദ്യഞ്ചച തസ്സ ഷാനാതു 
ലി കഷായ സൂജയത്യാശ്ൂഗാഡ ംതമജലായ്യുമാ? 
 താമാഖച്ചയം താറതചല്വെര കൊട്ടത്തുവയുധെര മരൃത്ത്ത 

 ഭഉത്താലി തമിഗാമേഖെര ദെപതാരം കടംപചിന്തൊചി അത്തി 
റ ത്തൊചി വെപ്പപി൯൭തമാലി]ി ലി ററമൃത യ൮ടലൊടത്തിന്ചെര 

 കൊത്തംപാലയരി അരത്ത പയര്ധുള്മിവെര വരട്ടമഞ്ഞഴം 
_ ഇരുമഖലി രാമച്ചം ലാന്മറഹം കവക കുടുമ ഇുചകൊണ്ട ക 
 ഷായായെച്ചു നെയ്യു മെപ്ല്വൌടിചപെത്ത സെധിപ്പിക്കം മണല് 
% പാര്പ്വു ര്ശമിക്ഷംം 

_ വാതപിത്തപിസര്പ്പൌക്തസെഹസറെ റ ലവ പ പ ഠാസ്സവ്വൊത്രശസ്ൃതെ] 
സ്സ്ാനാംമശ്ചത്ഥാഖ ഘ്േധാണയൊയയൊരചി 



ഴ്, " 
റ 

എന്റ ൧൧ന് യഞ്ന സ € ന 
ളം മ നി യ് 

1 | 

൩. ൨൬൯ ആ രൊഗൃകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായദം 

പാതപിത്തങ്ങഠം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പിസര്പ്പങ്ങഥാം പറ 
ഞ്ഞ ഉതെലങ്ങറാ തെപ്പ്പിക്ക-- അതുകഠാക്ക പറഞ്ഞവെകങ്കു മുണ്ടാ 
ക്കി അതുകെണങ്ടേ കുളപ്പിക്ക - ക്രന്നാല് മണല് ലാര്പ്പന്ശമിക്ഷം 

ഇതിന: താഗെ പറചാന് പൊകുന്ന തലമ പാപ്പനും കുതിരലാ 

ഒപ്പന മെരുപുറഞ്ഞ എന്റേയും വെ മവും തുല്യമാകുന്നു; 

തഖള.പാര്പ്പുന്െറ ലക്ഷണം 

൮൯. അ വ്ൃനമണ്ഡലൊപ്ചെതുപ്രായഃപുഖ്വൊക്തല ഷണ) 

തിക്ഷാസ്യത്വപരിസ്രസുനെത്രതാരൊചകാധിത്ു 

൯൦... മുഫ്രസ്സ്റെ വൊ കംമുഞ്ചന്മസ്ധുകജല ജ്ജൂചം) 

ശൊഫൊഖഗഡസ്സവുത്രദര്മൂരഃപ്രാഗുദാഹു. 

മുന്പറഞ്ഞ മണല്വാര് ൫൯െറ ലക്ഷണങ്ങളില് ഭവച്ചുര 
ക്തപിവുക്ഠൊക്ക ്ുടതഎന്നത ഒന്നൊഴ യെ ശെഷങ്ങളായ 

ലക്ഷണങ്ങ കുടെ തി,ക്രവൊട്ടം വ ശെഷി ചു വായക്ക ക്കു ൭൧ 

തൂബ്ാക്ക ബലഹാസി അരുലി ഇപയൊട്ടം കൂടിയതായ' തവ 

കയുട്റെ ശരിരത്തികല് നിന്ന ന്നിര കട്ടെ ഒഴുകുന്നതുപൊ 
ലെ ലിയര്പ്പവെഷ്ത്തിന്െറ പിന്നെയും പിന്നെയുമുമമ കനി 

വൊട്ടകൂടിയതായി ശധിരത്തികലെല്പാടവും ആദ്ത്തൊടെ റു 

പിചു കാണപ്പെടടന്ന ര തവള.ധാര്വ്പനെന്നവികം 

തലള വാര്പ്പനെറ ചികിത്സാ 

രാധ്ധിഃ രലേമാദി കഷായ) 

൯... ാവ്വി9 രാലഭാസെല്ൃഗ്ശട്ട ച് 'ധനികാംബു ദൈ] 

ദാക്ഷാവശ്[പദെഖാഫവചിജയാഭിശ്വസാധിതഃ॥ 

൯൨.. കഷയൊദര്ദ്ദൂരാഘഫന്തിസിതാഘ്തസമന്പിത! 

അഥഖലാസസിതാക്ഷൌദ്രജരകമേലക]രസഃ॥ 

മരമഞ്ഞകത്താലി കൊട്ടത്തുവുവെര രാമച്ചും ചിററമൃുത 
കൊത്തംപാലയരി മുത്തങ്ങക്കുഴങ്ങ മുന്ത്രിങ്ങച്പുഴം തമിഴാ 
മവചെര ദെവതാരം കടക്ക ജവകൊണ്ട കഷായാവെച്ച പ 

്വസാര നെയ്യ ഇപയൊ പഞ്ചസാര തെൻ ജി രചം ൩ 

ലിമനിര ഇലഖയൊ മെപ്ല്യൊടിം ചത്ത സെധിപ്പി കെ തലകു 

ലോറ്ലൂ൯ ശമിക്കംം 
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അഷ്ടാദശ ാഖ്യോയ ൩൨ ൭ 

പ്രത്മ ഒന്മാടി കഷായം) 

൯൩... പത്മകന്ദവരിലൊക്രുദാവ്വിവൃശ്ിചതൊയമെടേ। 

സമംഗോലധൈരിപാഠാട ശന്ദമനനലസാധിത) 
൯൪... നിക_ഥമഥലാക്ഷെൌദ്സിതാസറ്പ്പിവ്യിമി ശ്രിത! 

പായയെട്ദദ്ദ മാത്തസ്യ തടെത ൪പരമൌരഷധ॥ 
താമരക്കിഴങ്ങ ശതാധരിക്കിഴങ്ങ പാച്ചൊററിഴത്താൊലി മര 

മഞ്ഞത്തൊലി! തമിഗാമചെര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ പഠപ്പുണ്ടരവ 
ഏകനായകത്ത ന്വെര പാടക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം ജപകൊന്ടു 

_ കഷായവേച്ച തെൻ പഞ്ചസാര മെയ്യ ഇവ മെപ്പ്പൊഴി ചെ 
ത്തസെചച്പ്ിക്ക.. തവമള.വാരപ്പുന രേകഷായം പരമൌഷധ 
മാകുന്നു 

കുതിരവാര്പ്പരന്റ ലക്ഷണദ 

൯൭ - പിദ്യാദമുരഖല്ലി ശൈ ഘ്ൊടകഞ്ചപൂരൊദി തൈഃ 
ഇയാന്പിശെഷൊയ സു തൃഹരിദ്വ സിരൊ്ദമ 

തവല. ലാരപ്പുന്ന പറഞ്ഞ ല ഷണങ്ങറം ഒക്കെയും കുതിരചം 
ര്പ്പനുമുന്ദാകും-. അത്രയുമല്ല പ മു നിറത്തില് ചിച ഞീരമ്പുകറ 

 ചൊഷങ്ങിക്കാഞ്ചയും ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ ഒ ലിശെഷലുമില്ലം 

കുതിര വാമപ്പ൭ന്റ ചികിത്സാ 
(ശാകചല്ക്കാദി കഷായം) 

ന്൯൬- ശാകവല്ക്കാമു താധാത്രിത്വഗിക്ഷുരപുയവാലൈഃ। 
ധാശാംഗൊലാഗനാസെല്യയധി ശാലാഭിശ്ചസാധി.൭॥ 

൯൭ ശക്കരാമാക്ഷികൊപെതൊനിചിതൊലിഗശി യദ്മാതി। 
മസകതാദദ്ദൂരംതദവല് ഘൊടകഞ്ചനസംശ യല്ല 

തെക്കന് തൊലി ചിഹമൃത ധെല്പിത്തൊലി വയന്ചുമമി 
_ ലെര തമിഴാമചെര ആടചൊടുടത്തിന് വെര നന്നാറിക്കിഴങ്ങ 
രാമച കാട്ടുവെളടരിചെര ഇപകകൊണ്ട്* കഷായ ംവേച്ച പഞ്ച 

₹  സരേ തെന ജല മെപ്പ്യൊടി ഥെത്ത സെഖിപ്പിക്ക_ മണന്ഖാ 
പുന് തലള.പാര്ച്പന് കുതിര വാര്വ്വൂന് ഇവ ശമിക്ഷം, 

(വെതസാമ്ലാദി കഷായ) 

൯൮. വെതസ്ാറ്ലവി ശാദാരുപുനനവവൃഷെക്ഷു മെരഃ| 
൭ 

ങ്ങ രി ദുവ രന്തിയല വല്പ്ലൈ?) 

൯൯. ലാമെക്ഷയ ഡാഡി മത്വശിരമൃതാബുഫിമൈരപി॥ 
നിയ്യ്യഫസ്സ്റാധിത്മക്ഷി പ്ര ഘൊട്ടകംഖിനിയവ്ലതി 



൨൭. ആരൊഗ്ൃകപ്പട്ടരമ ബാലേ ചികിത്സായാഠ 

തതരിഞ്ഞാംപുകിക്കിഴങ്ങ പരടമഞ്ഞഠം ഭെവതാം തമി 
ാമപെര ആടകലാടത്തിന് വെര ചയല്ച്ചു ്രിഖെര അരത്ത 
പടൊലം നാല്ലാമരത്തിന്തൊചി തെച്ചി വരുമ്മല്തൊലി 
ഇവ ഗൊഃദ്ഭഛകഷായമാ വ്യ പഞ്ചസാര തെൻ ജധഖ മെപ്പ്യൊ 

ളി! ചെത്ത മസചിച്പ്ിെ കുതിരഖാര്വ്വന് ശമ കരോ. 

മുഗവാി്പിന്െറ ലക്ഷണം 
ടി തു $ ന ാ- കണ്ഡുടൈഃ ടം നൈപ്ലുക്കൊഗഡുഭ 9കഠി൭നൊദ്ട 
ട്ട ഭരാവഛചററചു യ തടി ലു; ] ഡി ഛട്ര ശു; ാസേശിരയലപ്രസുച്ചി കല് 

൨൧... ജപരധിദ്ാമടാലസ്യഗാത്ൂശെൌരവസംയു തയ 
ധയഴ്ര്ലൊഫൊദൃഷ്യ തെസൈൌതുഗന്ഡധകഃ വൃഗ്േദാററത്മു 

ചാറിച്ചിലൊടു കൂടി കഠിയങ്ങകായ മ ഗകക്ലൊട്ടഥുടു കഠി 

ഹമായി 2റഥു യാല്ല,ന്നതാധി രമി അരുചി ഗെഞ്ഞുകല 

പ) തലയില് കുത്ത ശരിരത്തിന്ന തരിപ്പ) ഇലയെ ഉണ്ടാകമന്ന 
തായി പയാ അധികമാഷയ ൭൨൮൧94 ൭3൭ ആപസ്ൃം ശരിര 

ത്യിന്ന ഗെൌരവമുണ്ട മ്ദേന്ന തൊന്നുക ഇജവയൊട്ട കൂടി യാ 
ത്രോരു വിരകാസെന്നുലൊഅത മുഴഖാരവ്പനാകുന്നും 

മുഴലാര്വ്വു൭ന്രറ ചികിത്സാ 

(ബലാസപ്പച്ലുദാദി കഷായ) 

൧ :...... ലെലാസപ്ല ദാദ രരാസ്ത്ാശമ്യാകപ ചു ചഃ] 

ദ്രേഖാശതാഫപാവൃശ്ചചഖരമഞ്ജരികായുകെത॥ 
൧൧൩... സപടൊ ലഛണാദവദ്ദൈസ്യിഫിതൊ മാക്ഷികായേി 

തല)പ്പാതന്വചിതൊയി ്യയുഫൊഗ സ്ധകഠവി ഡിയക്ലൃതി॥ 
കുവന്തൊട്ടി വെര പാലത്തൊലി ശതാചരിക്കിഴങ്ങ അരത്ത 

കൊന്നത്തമിര ക ചത്തര! ശതകുപ്പ] തമിഴാമചെര ധലിയക 
ട്ലാടിചെര പടൊലം തിപ്പലി] അത്തിത്തിപ്പപി ഇപകകൊ 
ന്ദേകഷായം ഖല. തെ൯ മെട്പയൊടിചഷെയ്ത സെഖപ്പു"ക്ക- മുഴചാ 
മദ്ലന് ശമി 

(നിംബചരണൊടി കഷ ദായ) 

ക്വി ഭനിംബപരണായന്താരാസ്താമ ൧ധജന്മടിഃ] 
ര്യ ട് യ റ് 

രിം ശപാസാരവൃ.തിച ശാരദ രദാരുജ 4 
ം 

മ് മി 



അഷ്ടാദശാദപ്യര്യ? ൯൩.൨൯ 

൦൭. ശാരി ബാധൃഷ നിറ്ഗുണ്ധിമുലഭമെഥാരി വല്ല! 

കട്ടകാരജനിദ്വന്ദവപടൊലൈശ്ച ശൃതംജലം॥ 
൧൬... പാത ല്ധയംപ്രബലെതസ്ത്ി ന്മധു സ്ത്റ്യാസമനുവിതം | 

മധുസ്സുഫികധൂപെതമഥ പാതന്നി പൃത്ത ഷെ॥ 

പുത്തരി മുണ്ടവെരിന്മെന്തൊലി ഹിര്മാ തത്തി ന്തൊലി 

കൊട്ടന്തുവയവചെര അരത്ത തിപ്പലി ഇരുമുഷമിന്കാതല തമി 

ാമഖെര പാലഖത്തൊലി പയല്ചചുഷശിവെര ദെഖതാരം ഹ 
ന്നാറിക്കിഗങ്ങ ആടലൊടത്തിന്കലവെര കരതെച്ചിചെര ഏ 
കനായകത്തിന് ഖെരുമ്മന്തൊലി കട്ടകരൊഥ ണി ലരട്ടുമ 
ഞ്ഞറഠാ മരമത്തതൊലി പടൊലാ ജചകൊന്നു കഷായം കച 

൧) പാലൊ പാച തെന് ഇവയൊ മെവ്വ്യൊടി ലചെത്ത സെലി 
പ്പിക്ക കൊട്ടതായ മുഴലാപ്പുന് ശമിക്കും 

൧൧൭. വാതറ്ററ ഷ്ലചിസഭപ്പ്രാക്താന്റ്റെ ഫാസ്റ്റാശൊദകാനിചി 
ശസ്യത്തെത്രസമസ്മാധഗിതഥായന്തരയൊര്ദ്വയൊ! 

വാതറ്റെ ചല വിസ്റ്റ ത്തി ന്ന പറകപ്പെട്ട തൈലങ്ങളും ഖെള്ളു 
വും മുഴഖാച്പുന്നും ഇതി ന്നതാ പറചാന് പൊകുന്ന രണ്ടുധിധം 
ല്യാധി കഠാക്കും പററുന്നതാകുന്നുഃ 

ഇരുമുടി ഖാദ്പ്വനെറ ലംഷണം 

0൮ - കപി ല്യഫലസംസ്ഥാ നൈഃപാടൈഃകഠികെ യ്ത 
$ പ്പു 3൭.൭ ് തു ചിറ്റയെ ക ഠാലംചില്ലാല്ഗ ന്ഡകസ്യസല ഷണ 

കംപിവ്പ്യാലയുടെ കായപൊലെഉ വ ആകൃതിയൊട്ടം കാഠി 
്യത്തൊട്ടം കൂടിയ മുഗകളൊട്ടാ മുഗഴകഠാ ഒഴിച്ച ശെഷങ്ങള്ളായി 
ലക്ഷണങ്ങളെ ക്കൊണ്ട മുഴവാപ്പന്ൊ സാദ ശ്യത്തൊട്ടാ ശൂഭിയ 
യിര ഇരുമുടി പാപ്പ നെന്നറികം 

ഇരുമുടി ധാദ്്ുന്െറ ചികിത്സാ 

(ജപാ നച ദാദി കഷായം) 

ഫാന് ജപചാനമദ നിഗ്ഗണ്ധി പടൊലഖിരക്ാഷനൈഃ! 

ബലാത്രിതയവൃശ്ച്ചചിശാലാശാരിബാദപയൈ?। 
6൭൭൧. അമൂതാദാരുകൊരണ്ഡശമ്യകോരി ഷൂപല്ു,ലൈഃി 

ഭ്രനി ബചിമയാദ്യാഞ്ചകവാഥസൂമധുയുഗ"ജയെതല്॥ 
൪.൨. 

ത്സ 



൩.൩൦ ആ രൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ചെവ്പരത്തിചെര രാമച്ചം കരുനൊച്ചീവെര പടടൊലാ 
കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തിന്ചെര മുത്തങ്ങ ടിഴങ്ങ കുവന്തൊട്ടിലെര 
ചെ ങെവന്തൊട്ടിലെര ഉരരകത്തിന്ചെര തമിഗഴാമചെര കാ 
ടെ ജരിചെര യന്നാറിക്കിഴങ്ങ പാവ്വഷ്്ിക്കഴങ്ങ ചിറെമു 
ത ടദൈവതാരം കരിജ്ച൨ഞ്ഞിലവെര കൊന്ന ലവരന്മെല് രതീൌ 

ലി ഖെപ്പ്വിന്തൊലി പുത്തരി ച്ചണ്ടചെരിശ്മെര്തൊലി കട 
ക്ക ഇലകൊണ്ടു കഷായം വെച്ച തെന് മെപ്പെടടി ലെത്തസെ 
ചിപ്പ് ക്ക ഇരുമുടി പാപ്പന് ശമിക്കും 

(യൂഥിലി ശാലാദി കഷായ 

൧൧൧. യൂഥി ധി ശാല-ഭൂനിംബനി ബേത്വഗറുതായ നൈ! 
ശി ശപാസാരവൃശ്ചിചചിജയാമലകാം ബു ദൈഃ॥ 

൭൧൧. ദാവ്വി പടൊലയഷ്ട ഫോലിലവമുലസുരാഹ്വയൈ | 
മൂവ്യശേ താഫ്വയാദ്യാഞ്ചസിദ്ധഃകവാഥശ്ചതാ ഒ ശഃ 

കാട്ടമുല്ലലെര കാട്ട ജ്രരിവെര പുത്തരി ന്ദവെരിഡ്മ 

ല്തൊലി ലെവ്പ്യി൯തൊലി ചിററമൃത ഡിര്ചരുതിന്-തൊലി 

ഇരുമുമുമി ന്കാതല തമിഴാമലെര കട്ട നെല്ലിക്ക മുത്തങ്ങ 
ക്ഴിഴങ്ങ മരമഞ്ഞത്തൊലി വിടൊലം ഇരട്ടിമധുരം കൂവള, 

ത്തിന്വെര ദൈവതാരം പ്െരുകുരാപച്ചെര ശതകച്പ് ജു 

ചകൊണ്ടു കഷായലെ ച്ച തെന്മെപ്പ്യൊടി ചെത്ഞ സെചിപ്പ്ി 

ചു ഇരുമുടി ലാപ്പ്യന് ശമിക്കും 

ശ് 

ആന ലാറ്റ്ന്െറ ലശഷണ 

൧൧൨൩... അവ ഹാമവിഫിഗൊൌസവ്യാഗേണൌഴയസാ। 
൫ശാഫൌഈമല്ലകടലിദ്യാദസൊൽ കി ഷ്യാനു ച.ത്തിന 6) 
നിര്ചാപ്പനും തം ൩ ചാപ്പന്രം കാറ യിൻ തുല്യമായി ടുത്ത 

ന്നും ഹ്റീങ്കിലും ആ നചാവ്പുന്െറ നിര അമത്താന് അമുരാതെസ 

വ്യാംഗത്തിങ്കലും വ്യച്പിച്ച വളരെ ഖദ്ധിപ്പിരിക്കം അതുക 
ണ്ട അറിഞ്ഞുകൊഥാക 

ആനലാര്വ്വു൭ന്റ ചികിത്സാ 

(അക്ഷ്യരാമലകാദി കഷായ) 

൧൧൪... ഇക്ഷുരാമലകാരിഷ്ടവിരകാവഖ്ടദരേഭില 
പ] 

പഥ്യവ്വേശ്ചി വ ശമ്യാ കകടുകാഭിശ്ചസാധിത॥ 



കം. ലം ൩.൩...൧ അഷ്യാദശാദ്ധ്യായ 

൧൧൫- കഷാഭയൊമാക്ഷി കൊപെതഃപ്രാതഃപ്ിതൊയിയമ 

തി ഉന്നദധശൊഫദുഷ് ഒ പ്പ ക്ഷാ സവ്യാം ഗിണഞ്ചമല്പ
കം॥ 

പയത ൧ ് കിചെര നെല്ലിക്ക ഖെപ്പിന്തൊല] കഞ്ഞമിക്കൌ 

ട്ടുകത്തി ന്ലെയമ്മല് തൊലി ദെലതാരം കുടുക്ക തമിഴുമധെ 

മ കൊന്നധവെരുമ്മന് തൊലി കട്ടകരൊഫണി ഇപകൊണ്ടു ക 

ഷായലേചു തെൻ മെപ്ല്ൊടിചെത്ത സലാല്പ്രിക്ക ആനധാപ്പു 

ന്ശമ.ഒ്രം 

(മൂവ്യദുൃസ്ൂശകാദി കഷായ) 

൧൧൩൬൨. മൂവ്വ ദ സൂശശകാംഭൊദബ്ബഫതിദ്വയ ഗൊ കഷ രൈ। 
പാഠാകരഞ്ജ ഭൂനിംബ നിംബയുഥിചുനന്നചൈഃ॥ 

൧൧൪. അക്ാക്രാഗ ഠാ! ണ്ഡിമുധുകൈശ്ചശൂതംജലം। 
കണാമാക്ഷികസംയുക്തമേല്ലകസ്യമദാപ ഫം॥ 

കവക കൊടുത്തുവുഖെര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ചെവഖഴ്തിശ 
വെര ഖെഠാവഴുതിനചെരമതമൈരിഞ്ഞില പാടക്കിഴങ്ങ ഉങ്ങി 
ന്തൊലി പുത്തരി ചു ണ്ടലെരുമ്മാ;തൊലി വെപ്പ്പിന്തൊലി 
കാട്ടമുല്പലലൈര തമിഴ്രാമലെര ഏഎരുക്കിന്വെരുമ്മന്തൊലി ആ 
ക്ലാരിതെങ്ങ കരുനൊച്ചു'ലെര എരട്ടിമധുരം ധലകൊണ്ടു കു 
ഷായ ലച്ചു തെ൯ മെടപ്പ്യൊടിചെത്ത സെചിപ്പിക്ക ആനലാപ്പു 
ന് ശമിക്കം; ി 

ധനാവാപ്പന്െറല ഷണം 
൧൧൮)-- ശാല !തണ്ഡുലസംകാശൈമരുകണൈരരുണംജലം | 

സദദ്യോഭ,ന്നൈരണദ്വാരൈവ്വവി സൃഷന്തമനാരതല്വ 
൧൧൯ .. തവഗ മെദമാഫൈചണ്ണു ൃജവരാതിസരനോന്വിതം। 

ശൊഫസവ്യാംഗസം ഭൂ തമ. ദ്കംചരിചക്ഷ്തെ॥ 

അരിമണി പ്രമാണങ്ങളായി ചവ്ന്ന നിറത്തിലു ൧ ഉണിലു 
കഠം പുറപ്പെട്ട ഉടനെ പൊട്ടചയും അതുക കൂടെ അതിസൂകഷ്യങ്ങ 
കായ ദപാരങ്ങളുടെ മുവന്ന ധര അകത്തു മിന്ന ഏഎല്ലായ്യ്യോഴ്േം 
ഒഗ്ഗകയും ത്വക്പന്ന ചിലെടത്ത വ ലെ ുട്ടന്൨ല് നിറമാ 

ററ൦ പഥാി അതിസാരം ഇധഖയും അതു ച മൊട്ടകൂടി സവ്വ ഗേ 

ങ്ങളിലും വാരുമായിക്കണ്ടാല് ആയയ്യത്ത ൨ നഖാപ്പുനെന്നറികം 

ന ന ഖാര്വ്വന്െറ ചികിഡാ 

(അരച്ചു തെവ്പ്യാ൯) 

5൨ഠ- തണ്ഡുലിയകമുലെന്ദസലഥി താസ്പി ലകത്വചഃ। 
പിഷ്ഠ പാത കടണകത്തമ്യസുഭ്രാലെചആര്ഴുകെ! 



0൨.൩൭. ആരൊഗ്യകല്ലഴൂഭമ ബാലമ്ധികിത്സായാം 

ഷെവചീരചെര മൈലെഫഹ്ിന് തൊലി ഇവ മൊരില് അരച്ചു 
തെക്൭.-. നനഖാര്വ്വൂന് ശമിക്കും, 

൧൭ ൭- അഥവാവൈരിമൂലത്വഗ നന്താപല്ലചാം ബുദ്ൈദി 
ിലി മലല ചായുക്കമൈസുക്രപി ഷ്ടൈ്യി ലെചഗം॥ 

൧൨൨. ലാക്ഷാവള്ുച.തിദവന്ദവമഞ്ജിഷ്ഠാനിപലല,ലൈം। 
പ്രിയാളത പഗയുതൈയ്യദ്പാമസ്മപിഷ്ടൈസ്സമാലരെല്, 

ക്ലുകഹായകത്തിന്ഖെരുമ്മന് തൊലി കവകത്തളിര മുത്തെ 
ങ്ങക്കിഴങ്ങഅമരിവെര ലയമ്പ ഇവ മൊരിലരച്ചു തെക്കയു 
മാം. അല്ലായെങ്കില് കൊജരക്ക നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ധെന്ണ്പാട 
ത്തൊലി മഞ്ചൈട്ടിപ്പൊടി കടമ്പിന് തൊലി മുറമരത്തിന്തൊ 
ലി രപ തയിര്ംവഖജ്ടത്തില് അരച്ചു തക്ഷക... റഥവാര്പ്പന്ശ 
മിക്മം 

9൩... എതെത്രയൊചിസവൃത്രകഥി താഃക്ഷൈദകാദിഷ്ുി 
ശസ്പാലെപേപ്രയൊക്ത വൃഷ്ഠ്കൊചാതത്രതു ഗൊക്ഷുരഭ। 

പറകപ്പെട്ട ലെപനഠാ മൂന്നും പൊടിഖാര്പ്പന് മുതലായ 
തൂകഠാക്കം പറവന്നലവയാകുന്നു. തെരിഞ്ഞില ഒന്നുതന്നെ ത 
യിര് വെള്ളത്തില് അരച്ചുതെപ്പാലുട ധരലഖേപ്പന് മുത എല്ലാ 
വാര്പ്ൂരാഗങ്ങ മു ശമിക്യുംം 

(കുടന്നടബലാമൃലാദി കഷായം) 

൨൪... കുടന്നടബലാമുലവൃശ്ചിച സുരദാരുഭി മ! 
തസ്സ. ജിയക% സ്ശധനികാസൊമയല്ലി ദി 

൦2. ൫... പ ടൊലഖദിരാരിഷ്ടശാരിലോഭിശ്ചസാധിതം॥ 
കഷായറ്റ്പൂര്പ്പി'ഷായു ക്തആര്ഴകഠവിനിയക്ടുതി॥ 

വലകദ്പയ്യാനിഖെര കുവന്തൊട്ടിചെര തമിഴാമവെര ദെ 
പതാരം ചെവച്ചിരലെര കൊടുത്തുവുകചെര കൊത്തംപാലയ 
രി സൊമവള്ളി പടൊലം കരിങ്ങാലിക്കാതല ഖെവ്വിന്തൊ 
ലി നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ഇജചകൊണ്ടു കഷായ വേച്ചു നെയ) മെപ്പ്യൊ 
ഭ)മെ ത്തു സെധിപ്പ്ിക്ക-- ൨ നവാര്വ്വന് ശമിക്കും 

(മൃഗ ശം ഗാടി കഷായഠി 

൧൨൬... മൃഗ ശൃഗമധുകത്വഗിക്ഷുഖിലാപുയന്നലൈ॥ 

പട്രൊലബ്ദഥതമൃലകണാഭനിംബതൊോയദൈഃ॥ 
൨൭. പാന്തിമുകള ശവത്ഥപല്ലചാദ്യഞ്ച സാധിതി 

നിയ്യ്യുചൊഘതതസംയുക്കഷസൂമാത്രേ പ്ര ശമംദായെല്॥ 
കലേ യാന്പ ജഇരിപ്പത്താലി കരിമ്പ കൂയളത്തിന്ഭലവര 

തചിഗാമചെര പടൊലം ചെവചഗുമിയലെര തിപ്പലി പുതഞ്ഞ 



അഷ്ടാര് ശാഭച്യായ ൭.൯.൭. 

രിചണ്ടവെരുമ്മമതൊലി മത്തെങ്ങ ഗങ്ങ തെച്ചിമൊട്ട ആ 

രയാലിന്തളിര ഇലവകൊണ്ട കഷായംപ4]) നെയ മെപ്പയൊടി 

ചെത്ത സെചിപ്പിക്കു-- നനലാപ്പന് താമസംകൂദാതെശ മി ഒം 

(ന് ബോമലകദദിക ഷായം) 

4 ൪൭.൮. നിം ബാമലകലഷാഭ്രകരത്ജേകരപിരകൈ!। 

നിലി(ഗൊചത്മജാചിലവമധു കെക്ഷകുരകെപരിഭ ॥ 

൧൨൯സമഗോരൊഫി ണ് ട്യാഞ്ചവ ഫിതസ്സപ്പിഷാനവിത 

 ക്വാഥസുദാത്തംഗ്രാഫഥാത്തംഗജംഫമ' രി ചാപതി 

വെപ്പിന് തൊലി നെല്ലിക്ക തമിഴാമലചെര ഉങ്ങിന്തൊചി 

അലരിത്തൊലി അമരിധെം ഗന്നാറിക്കിഴങ്ങ കചള.ത്തിന്ക പ 

ര എരട്ട്മധുരം വയല്ച്ച്മിപെര ഏചനായകത്തിന്വെരുമ്മ 

തൊലി പറചണ്ടചെര കടഷരൊചഫാണി ഇവഷാന്ടെ കഷാ 

യഠവച്യ നെയ്യു മെപ്പയൊടി ചെത്ത സെചിപ്പ്ിക്ക-- രേം കഷാ 

യം ഠനലാര്്പ്യന്ന ഏററവും മുഖ്യ്യമാകുന്നു, 

പൊടി ചാര്പ്പ്ന്െറലക്ഷണം 
; 

൧൩ - കണ്ഡുലൈനാഖസ ഘേഷെകിക൯ ല്! ദ്ധസമംരജ$! 

ധൂഥമാകഭെമ്മണ്ഡലൈയ്യുകട്ശെഫേദക്ഷൊദകമ. മു തെ? 

ചൊറിച്ചി ലൊട്ടകൂടിയലയായ്യാ ചൊറിയുവമ്പൊഠോ വെതുത്ത 

പൊടിയെ ഉതൃക്ഷനാചയായും കറപ്പും ചുഖപ്പുംകൂടയ യിറ 

ത്തൊടുകൂടിയലയായുമിരി ക്രന്ന മണഡലങ്ങകൊട്ടകളിയ യിരി 
ഠാ ഒവാട। വാര്പ്പനെന്ന പറയയനൂം 

ചൊടി ലാര്പ്പഭന്്റചികിത്സു 

നി (ബൂ ഫത്തതൊയദാടി കഷായ) 

൧൨൨൧. സ്ആഫത് ,തൊയദാഉ ക്കരി ഖല്ലിപുനന്നചൈ 
ദാരസെ ല്യചരികലാഖ്രുശാ ിബാചൊരചനദചെഠാഃു 

൩.2൨. അമൂതാവൃഷദൃനദ്ൂശപടൊചെന്ദ്രയ ചൈരപി। 

കഷായൊവിചി ത സുസ്സര്പ്പിഷാക്ഷൊദകാത്തിഷു॥ 

. ഒ 2൭:൮൮ ഴ,മിനവെര മത്തെങ്ങക്കിഴമ ഖെ മത്തു എഏരുക്കി 
൯൫ഒഖരുമ്മർതൊലി കരിക്കൊടി ഴങ്ങ തമിഴാമചെര ഭെഖ 



൩൨൩... അആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സയാം। 
പ് 

താരം രാമചും ശതാപരിക്കിഴങ്ങ പാച്ചയൊററിത്തൊലി നന്നാ 
റിക്കിഴങ്ങ കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ ലവഘനം ചററമൃത ആടലെട്ടേത്തി 
ന്ഖെര കൊളട്ടവ്യൂവ്യലെര പടൊലം കുടകവ്പാലയരി ഇപകൊ 
ബം കഷായാവച്ചു നെയ്ക്കു മെപ്പ്ൊടി ചെത്ത സൊൌപ്പിപ്പിക്കു- 
പ്പൊടി വാര്ല്പന് ശമിക്കും. 

(പാരന്തി മുകളാദികഷായം) 
൧൩൩. പാരന്ത് മുകുളാഘൊരിഗ്ഗണ്ഡിചസുകെക്ഷുരൈഃി 

മു ്യവൃശ്ചിച ശമ്യാകകട്ട ദെ ധദാരുടിഃ॥ 

൧൨.൪... ചൈരിമുലത ശംമൊദലിശാലാഭിശ്ശൂതംജല] 

സി താചധു ഘൃതെചെ മംതസ്യാഫ്ഹചരകമൌഷധം| 

തെച്ചു'മൊട്ട അകൊരിലെര കരുനൊച്ചിചെര താര്താല 
ല്വധെര ഖയല്ച്ചു്ിലെര പെയുകേയമ്പവെര തമിഴാമലെ 
ര കൊന്നവെരുമഥല്തൊലി കടുകരൊപ്ണി ദെവതാരം ഏക 
ധായകരത്തിന്വെരുമ്മല്തൊലി മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കാട്ടേഖെള്ളു 
രിവെര ഇവകൊണ്ടു കഷായധേച്ചു പഞ്ചസാര തെന് ഥെ 
യു ജവ മെധ്വ്ൊടിചെത്ത സെചലിച്പിക്ക- പൊടി ഖാര്പ്പുന് ശ 
മി 

മപര്ഖാര്പ്പന്െറലക്ഷടനം 

൧൯൭. വിഡ്റ്റെടൈരദണൈശുഷെഷ്ടെല്ലാജാകൃത് ഒ രാചിതഃ! 
ഗണ്ഡൊദരൊരുമൃഷ്ടാസജംഘാ ചരണസസ്ധിഷ്യ 

൧൩൩. ജാരമൃദ്ധാത്തിഎല്ലാസക്കുട്പ്യരൊകകസയയേയ। 
യ്ല്ാ*ഫാട ശ്യതഖെദ്യൊലാജകസ്സറച കിത്സകൈഃ। . 

ചുല ൩. നാറംത്താടുകൂടിയവയായും പഴു പ്പെൊട്ടകൂടാത്തചയ3 
യും മലര്മണിയ.ട ആകൃതിപൊലെളഉ ളൂ ആക്ൃത്യൊട്ടേകൂടി 

യലയായം ഇരിക്കുന്ന പു കങ്ങക്കെകലിഠാത്തടത്ങളിലും വയി 
ററരൃ൮൦ തുടക! ലും പുഠത്സം തൊ മുകളിലും മുട്ടി ന്മതാഴെയും അ 
ളികളുടെ സന്ധിസ്ഥാ ൨ങ്ങക്ഛിലുമുണ്ടാകുന്നതായി പനി തല 
വെദന വെഞ്ഞംലിപ്പ ഛദ്ദ അരുചി ഇചയൊടുകൂടിയതാ 

ല്ല 4൭ റ് 
യിരിക്ക്ന വഠിധിഗെ ലല ര്ചാര്പ്പുയെന്നറികം 

മല ര്വ:ര്പ്പന്െറചികിത്സാ 

(ബലാഗ ധജാദികഷായ) . 
&ു 

൩-൭. ബലാമഗധജാഘൊരപാരന്തികസുമാംബുടൈ 
ഭാവ്വിപടൊലഗി ഗ്ണ്ഡിപാരെ ന്രയ ഖം ഗാക്ഷുരൈ॥! 
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൧൩.൮... വൃശ്ചില വിജയാദ്യഞ്ചവിഫി തൊഘൃതസംയുതഃ| 
റു $ 

 ഹിഷ്ടവംഥൊലാജകംഫന്തിത വ്രംതമജവായ്യമാ॥ 
കുരന്തൊട്ടിചെര തി്പുലി അകൊരിപെര തെച്ചിപ്പവു 

മത്തമ്മക്കിഴങ്ങ മരമ: ത്തൊലി പൊല, കരുകനാച്ചി 
വെര പാടക്കിഴങ്ങ കടകപ്പാചയരി ഞെരിഞ്ഞില തമിഴാമ 
വെര കടുക്ക ഇപകൊന്ദു കഷായാധേച്വ ഒന്യമെപ്പൊടി 
ചെത്തസെചിച്പി ൧൭ 2ലര്ഖാര്പ്പുന് ശമി ക്ഷം. 

(ലച ലിപല്ലചാദികഷായം) 

൭൪.൯... ലചലിപല്ലചാശ്വത്ഥവദ്ധപാഠാമൃതാശൂത] 
നിയ്യയഫൊഘൃതസമ്മി ശ്രസുമാശുൂഖിനി യച്ലൃതി॥ 

വെജ്ലിലയുടെ ചെജുത്തമാച അരയാലിന് 
തൊലി പാടംണ്ഴഗങ്ങ ചിററമൃത ജനൂവകൊന്ട കഷായചൈ 
ച മയ്യ മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെലിപ്പിക്ക മലര്ചാര്പ്പൂന് ശമി 
ക്്ടുഠ 

(മൂണാമ,ഖസുകാദിതൈലദു 

൧-0-- മുനൊളവസുകാനന്താഭംഗരാജനി ശാരസെ! 
കുഷ്ഠ വൊരക യഷ്ട പ്യാഥവവൃശ്ചി ചസുരദാരുഭിഃ॥ 

൧ സൊശിരസേലിലാംഭാകദെസ്സി ധഭകെരഫലൊല്ഭചടു 
തിലകജാലഖാഥിതസ്റ്റെ ഫആര്ഭൂകാദി ഷുതു തിഷ്ര 
താമരലകൂയം താര്മാവല് കവക കാണി പച്ചമ 

ഞ്ഞ ഇവററി൯ഷിടിശ ചാട്ടം ക ചയരിക്കി ളമ ഇരട്ടുമ 
ൂരം തമി ാമാവര ടെവതതാരം രാമച്ചം ഇ ജപചെല] മൂ ത്തങ്ങക്ഴെത്ട ഇവ അരച്ചുകലമ്രി ചെള്ളില്വെനുയഷൊ എനു ഷയൊചച്ചത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു തെപ്പ്പിക്ക നനലാര്പ്പനും പി വാര്പ്പനും മലരധഖാര്വ്വുനം ശമി 

(൭ ശിരമധു കാദിതൈല) 

൧൪. ൨. ഉ ശിരമധുകാംദൊദബലാലില സുരദ്മൈഃ। സിദ്ധൈകഷയവൃശ്ചീച ചാജി ശന്ധാഫലത്രയൈഃ॥ ൪.൩. സൊ ്്. ച് ര സേലിലാംകൊലമൂലചൊരകചന്ദ നൈ 
പഃ വല വി: കൊനാക്കികെരസ്യസ്സെഫസ്സിലജഎചലാ। ൧൪.3... ആര്ഭകക്ഷൊ ദകംസമദ്യാലാജകഞ്ചനിയ മതി] 
൭0 ലല. 

€ ശി ലം ച്തിശ്യാ മകറ്റ്യതരഗാശ്ചേനാശയെല് | 



ന് 

൩.൯൩. ആഭരൊഗ്യകല്ലദുമെ ബാലചിീകിത്സായ3ദ 

രാമഥൂട ഇരട്ടിമധുരം മുത്തങ്ങ ്ഴങ്ങ കറത്തൊട്ടിരവര 
കലവളത്തിന്ഴവെര ദെൌചതാരം ഇഖകൊണ്ട കഷായഠവെഖ്വ 
തമി ഗ്രമവെര അമുക്കുരം ത്രിഫല രാമച്ചം ഇരുവെലി അം 
കൊല ്തിന്ചെര കച്ചൃരിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം ജപ അരച്ചുക 
മകി വെളിച്ചെണ്ണയൊ എട്നുയൊ ലെത്ത കാച്ചിഅരിച്ച 
തെപ്പിക്കുക മുന്പറഞ്ഞ ലാര്പ്പുകഠാ മൂന്നും തലലചെദയ മുക്കട 
പ കണ്ണൂരൊഗം ഇപയും ശമിക്കും 

കരിലടി പാര്വ്വു൭ന്െറലക്ഷണം 

൭-൫: ചടകാം ഫ്ര്യിസമാകാരൈരരുഭെ ണല്ലക്ഷ്യഭിയ്യതഃ। 
പവ്ൃശ്രൂലജവ ശവാസസഫിതശ്ചടകൊമതഃ॥ 

കരി എന്നപ കക്ഷിയുടെ കാലി ന്െറ അടിയുടെ ആകൃതിപെൌ 
ലെ ഇരിക്കുന്ന ആകൃതിയൊട്ടകൂടി ചുചന്നധിറത്തില് ചി്ല 
അടയാളങ്ങളൊടടം സന്ധികളില് പചെദന പനി ഏതുദടെ ജവ 
൭യാട്ടം്ൂടി കാണപ്പെടുന്ന ന് ര കരിലടിലാര്പ്പനെന്നറ'ക 

കരി ലുടി വാര്പ്പന്െറചികിത്സാ 

(കക ഭാമലകാദി കാഷ്യു) 

൪൭.൬... കകദ്ദാമല മാഫലൊരഷരിപു ്ിബലാദ്പയൈ 

വൃശ്ചിചലിജയാദാരുസയേശലസുകെക്ഷുരൈി 

ന്നു പടൊലകടടകാഭ്യാഞ്ചഖിഫി തസ്സ്റീതയായുതഃ। 

കഷായശ്ചടകംഫാന്തി ലികംകതശതൊപിഖ॥) 
ന ര്൪മ൭രുതിന് തൊലി നെല്ലിക്ക അകൊരിധഖെര ധുഖരശി 

ന്തൊചി കുവന്തൊട്ടിചെര ഈരകത്തിന്ലെര തമിഴാമവെ 
ര കട്ടക്ക ദെഖതാരം കൊട്ടത്തുവ്വചെര താര്താചല്വലെര 
പയല്ചുദമമിലെര പടാലം കട്ടകരൊ ഫണി ഇപകൊന്ട 

കഷായംവെച്ു പഞ്ചസാര മെപ്പ്യൊടി ചെത്തു സെചിവ്വിക്ക- 

കരി ലടി വാര്പ്പുന് ശമിക്ഷം വൈയംകതചെര കൊണ്ടുതന്നെ 
കഷാായംവെചവു പഞ്ചസാര മമെ്പൊടിചെത്ത സെഖിപ്പ്പിക്ക-- 
കുമിലടി വാര്ദ്റുന് ശമക്കം 

(മുവ്വാഖദി രാട്ടികഷായ) 

൪ പ. മൂവ്യാഖ്വദിര ഭൂനംബലി ശാലാ സുകെക്ഷ്ൃരൈഃ) 
രി ംി ന] റ 

മുസ്മാഗുള ച്വൃശ്ചിചരൃശ്ചികാളിനി ശാട തെയ 



അഷ്ടാദശാദ്ധ്യായഃ ൩൨൭ 

൧൪൯. പാഠാലികൂംഗദുസ്പശശാരിബാഭിശ്ചസാധിതഃ॥ 
ക്വാഥസ്സിതാമധ്ധൂചെതൊനിയമെനനിഹഫന്തിതം। 

കറുക, കരിങ്ങാലിക്കാതല, പുത്തരിച്ചുണ്ടചേരിന്മെല്തൊ 
ലി, കാട്ടുചെള്ളരിചേര, താര്താവല്വേര, വയല്ച്ുള്ളിലേര, 
മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചിഠഠമൃത, തമിഴാമലേര, തെക്കെടചേര. വ 
രട്ടമഞ്ഞെഠാ., മരമഞ്ഞത്തൊലി।, പാടക്കിഴങ്ങ, വിഴാലരി,കൊ 
$ുത്തുവ്ൃപേര, നന്ാഠിക്കിഴങ്ങ ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ച പ 
ഞ്ചസാര തേന് ഇല മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേഖിപ്പിക്ക. കരിലടി 
ലാപ്പ്യന് ശമിക്കും നിശ്ചയം. 

സ്പൂചിലാപ്പുന്െം ലക്ഷണം 

൧൫൦. സൂച്യഗ്രവദനൈസ്കാമ്രൈവ്വിസ്പെ ടൈര രണൈശ്ചിത 
തീവ്രജ്വരശിരശു ലശ്ശൊഫസ്സു, ചിമുഖൊമതഃ॥ 

സൂചിയുടെ അഗ്രംപോലെ കൂത്ത മുഖത്തോടുകൂടിയചുവനാ 
ഉ ണിലുകളോടും കഠിനമായ പനിയോടും തലവേദനയോട്ടം 
കൂടിയ നീര സ്കചിഖാല്പുനെന്നറിക. 

സ്പൂചിലാപ്പുന്െറ ചികിത്സാ 

(പടപല്പ വാദി കഷായം) 

൧൫൧. വടപല്പവദെലാഫ്വപൃശ്ചീപബദരെക്ഷുഭിഃ। 
ലിജയാനക്ത മാലത്വഗമൂതാമിസിധാന്യകൈഃ। 

൧൫൨. ലില്പമ്ൃലകണാഭ്യാഞ്ചലിഫിതസ്സിതയാന്വിതം। 
ലി മാക്ഷികെണചസംയുക്തസ്്ത ചിമുഖശമാഖഹഃ। 

ചെരാലിനതളിര, ദേവതാരം, തമിഴാമഖേര, ലന്തക്കുത, 
കരിയ, കടുക്ക ൭ ങ്ങില്തൊലി, ചിഠറമുത, ശതകുപ്പ, കൊ 
ത്തമ്പാലയരി, കൂവളത്തിന് വെര, തിപ്പലി, ഇവകൊണ്ടു ക 
ഷായംഖെച്ച പഞ്ചസാര. തേന് ഇവ മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേ 
ലിപ്പിക്കു. സ്പചിപാപ്പന് ശമിക്കും. 

(ബലാപ്പശ്ചിചമുലാദി കഷായം) 
൧൫൩. ബലാപ്ൃശ്ചിചമൂലാബ്ദവികംകതസുരദ്രമൈഃ। 

ഗോക്ഷുരെക്ഷരപിശ്വൈശ്ചസിദ്ധഃ ക്വാഥശ്ചതല്ഗുണഃ। 
കു റൂന്തോട്ടിചേര, തമിഴാമലേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, വയവൈയാം 

കരുവെര, ദെവതാരം,; ഞെരിഞ്ഞില, വയല് ചുള്ളിവെരംചു 



0൨.൩൮ ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ക്൭ ഇവകൊണ്ടു കഷായംവേച്ച പഞ്ചസാര തെന് ഇവ മേപ്പൊ 
ടിചെത്ത സേവിപ്പിക്കു. സ്ൂചിവാപ്പൂന് ശമിക്കും. 

എരിപ്പേന്െറ ലക്ഷണം 
൧൫൪. സ്ചീമുഖസമൊലിംഗൈസ്പീവ്യദാഹസമന്പവിതഃ॥ 

ശൊഫസ്ത്പംഗാരകൊജെഞയസ്സടുസ്സഫതരൊമത॥ 
സ്മചീമുഖത്തിന്ന പഠഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങള് ഒക്കെയും എരിപാ 

പ്ൃനുമുണ്ടാകും. വിശെഷിച്ച കഠിനമായ ചുട്ടനീഠലുമുണ്ടാകും 
എരിചാല്ല്ുനെ ചിലര് അഗ്നിലാപ്പുനെനാ പറയുന്നു. 

എിലാപ്പ്ുന്െറ പ 

(ചന്ദനാദി കഷായം) 

൧൫൭. ചന്ദനൊടുംബരാഭീരുഗുള ചിസൊമേവപ്പിഭിഃ 
വൃശ്മിവദാരുദുസ്റ്ൃശപഥ്യാഭിശ്ചശൃതംജലം॥ 

൧൫൬. സിതാമധുഘൃതൊപചെെതമംഗാരകശമാവഫം! 
ശാരിബാചന്ദനൊശിീരവരീകന്ദൈരഥാപിഖാ! 

ചന്ദനം, അത്തിത്തൊലി, ശതാഖരിക്കിഴങ്ങംചിഠഠമൃുത,സേഃ 
മവള്ളി, തമിഴാമലെര, ദേവതാരം, കൊടുത്തുപ്പവേര, കടുക്ക, 
ഇവകൊണ്ടു കഷായംഖെച്ച പഞ്ചസാര, തെ൯, നെയ്ു ഇവ 

മേപ്പൊടിചേത്ത സേപിപ്പിക്ക. എരിപാ്പൂന് ശമിക്കും. അ 
ല്രാഎങ്കില് നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, രാമച്ചം, ശതാവരിക്കി 
ഗങ്ങം ഇവകൊണ്ടു കഷായം ഖെച്ച പഞ്ചസാര, തെന്. നെയ്യു 
ഇവ മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേഖിപ്പിക്ക. എന്നാലും ശമിക്കും. 
൧൫൭. അമുതാതൈലമത്രെഷ്ടംസവൃത്രചട കാദിഷ,॥ 

ക്ഷീരിവച്ച്ഛാദിതെലഞ്ചമുദ്ധ് നൊംഗസ്യചലെപനെ! 

കരിലടിലാല്പുന്നും സ്പ ചിപാപ്പുന്നും എരിലാപ്പുന്നും അമുതാ 

തൈലം പഠറുനാതാകുന്നു. മെലെക്കക്ഷിരിപല്ാദിതൈലം പ 

ററുനാതാകുന്നു. 

ചരല്വാപ്പനെറ ലക്ഷണം 

) ന്വിതൊ ൧൫൮. കൊലപ്രമാണൈവ്വിസ്റൊടൈഃ കഠിനൈരനപ 

ഗുരുഃ! ജംഘായാംജായതെയസ്തംഗ്രാവകാഖ്യംപ്രചക്ഷതെ! 



ി 

അഷ്ടാദശാദ്ധ്യായഃ ൨൩൨൯ 

ലന്തക്കുരുപ്രമാണങ്ങളായി കഠിനങ്ങളായിരിക്കുനാ പുമകങ്ങ 

കോടുകൂടെ കനത്ത കാലിന്െറ മുട്ടികല് നിശാ താഴെ ക.ണ്ടാകു 

ഗാനീര ചരല്വാപ്പുനെയാഠിക. 

ചരല്ലാപ്പുന്െഠ ചികിത്സാ 
(മുസ്താഗുളൂ ച്യാദി കഷായം) 

൧൭൯. മുസ്താഗുളൂ ചിദുസ്ററശധവനികാനിംബചന്ദനൈഃ। സച 

ടൊലൈഃകൃതഃക്വാഥൊഗ്രാപകംസകണൊജയെല്॥ 

മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ചിററമുത. കൊടുത്തുവ്ൃവചേര.കൊത്തമ്പാ” 
ലയരി, വേപ്പിനതൊലി;, ചന്ദനം, പടോലം ഇവകൊണ്ടു ക 
ഷായംലല് തിപ്പലി മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേധിപ്പ്തിക്ക. ചരല് 
ലാപ്പനു ശമിക്കും. 

(യൂഥീ സഹചരാദി കഷായം) 

൧൬൦. യൂഥിസഫചരാരിഷ്ടഗുഒചിഗൊക്ഷുരെക്ഷകുരൈഃ 

സപ്ൃശ്ചിചജയാദാരുവൃഷമൂുലൈ കൃതൊപിഖഠ! 

കാട്ടമുപ്പവലേര, കരിംകുഠിഞ്ഞിലവേര, ലേപ്പിന്തൊലി, ചിറ 
മുത, ഞെരിഞ്ഞില; വയല്ച്ചുള്ളിചേര, തമിഴാമവേര, കടുക്കും 
ദേവതാരം. ആടലോടത്തിന് വേര ഇവകൊണ്ടകഷായം വച്ചു 
തിപ്പലി മേപ്പൊടിചേത്ത സേലിപ്പിക്കു. ചരല്വാപ്പുന് ശ 
മിക്കും. 

(ബലായൂഥ്യാദി തൈലം) 
൧൬൧. ബലായൃഥ്യമുതാലില്വനിഷ്ഠവാഥെപിഷ്ടകല്ടിതെദ്യ 

ത്രിഫലാകുഷ്ടയഷ്ട 0ഫ്വസലിലൊശീരചന്ദനൈഃ॥ 
൧൬൨. സമമങ്ജിഷ്ഠാനതൈസ്സ്സിദ്ധസ്റ്റേഫ ഃകെരഫലൊത്തെവടഃ। 

തിലജൊഖാഫിതൊര്യംഗെതസ്യസ്യാല് സാഷ്ടവച്ചുജു 
കുറുന്തോട്ടിചേര, കാട്ടുമുപ്പവേഠ, ചിററമൃത. കൂവളുത്തില്ച്വേ 

ര ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു ത്രിഫലം, കൊട്ടം. ഇരട്ടിമധുരം 
ഇരുലേലി, രാമച്ചം. ചന്ദനം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടിം തകരം ഇവ 
അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചണ്ണയോ എണ്ണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചിയ 
രിച്ച തേപ്പ്റിക്ക. മേല് അഷ്ടവലു,തൈലം തേപ്പ്യിക്ക. ചരല്വാ 
പൂന ശമിക്കും. ം 



൩൪൨ അആരോഗ്യകല്പ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

മീനടി വാപ്ുന്െറ ലക്ഷണം 

. മത്സ്യാംഘഡ്വിസന്നികെ ച! ല് ൧൬൩. 0൦ഘു ഭസ്താമ്രൈപ്തക്ഷ്മൂഭിനാധികസ്ത, 

ടൈഃ। ജപരാതി സാരതൃഷ്ണുാഭസ്ഡ്ഫിതൊമത്സ്യകോമത" 

മത്സ്ൃത്തിന്െറ കാലുപോലെ ഇരിക്കുന ആകൃതിയോടുകൂ 
ടിയ കുവപ്പുനിറങ്ങഥം നല്ലവണ്ണും പ്യക്തങ്ങളാഖാതെ കാരം 
യും അതോടുകൂടെ പനി. അരി സാരം. തണ്ണിര്ദാഫം ഇവ. 

ണ്ടാകയും ചെയ്താല് ആയത മീനടിലാപ്പുനെനാരിക. ചിലര് 

അതിനെ പോക്കുവാപ്പുനെന പറയുന്നു. 

മീനടിചാപ്പുര ന്റ ടി 

(അ ഭയാരിഷ്ഠാദികഷായം) 

൧൬൪. അഭയാരിഷ്ട പ്പശ്ചീചലികംകതസുരദ്രമൈഃ। 

വൈരി മൂലകദംബത്വഗക്കരാഘയെക്ഷ്യരൈഃ॥ 

൧൬൫. ജംബൃദ്വയലിശാലാംബുനളദാഭീരഥൊക്ഷുരൈഃ। 

രാസ്താപടൊ ലപത്രൈശ്ചവിഹിതൊമാക്ഷികാന്വിത!! 

൧൬൬. കഷായൊലിനിഹന്ത്യാശുപീതശ്ശു ക്രരയാപിവാ। 

ശക്കരാ മാക്ഷികാഭ്യാംഡാസഫിതൊമത്സൃകാമയം' 

കടുക്ക വേപ്പിന്തൊലി;, തമിഴാമലചേര. ലവൈയംകതധേര 

ദേചതാരം, ഏകനായകത്തിന്വേരുമ്മല്തൊലി; കടമ്പിന് 

തൊലി, അക്ലാരിത്തെങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങംവയല്ച്ചുള്ളിലേഠ 

ഞാചല്തൊലി,ഞാഠധേരുമ്മല്തൊലി,കാട്ടുചെള്ളരിചേര,ഇ 

രുലേലി, രാമച്ചം. ശതാവഖരിക്കിഴങ്ങ, ഞെരതഞ്ഞില. അരത്ത 

പ്ടോലം. പച്ചില ഇവകൊണ്ടു കഷായഖേച്ച തേനൊ പഞ്ച 

സാരയൊ പഞ്ചസാര. തേശ ഇവയൊ മേപ്പ്യൊടിചേത്തസേ 

ലിപ്പിക്ക. മീനടിവാപ്പ്ര൯ ശമിക്കും. 

(പ്രിയാകൂ മജ്ജാദി കഷായം) 

൧൬൭.പ്രിയാകൂ മജ്ജാനിംബത്വഗമുതെക്ഷുരഗൊക്ഷുരൈഃ। 

പ്രജൂ വല്ലീനിശാദ്വന്ദ്വകരഞ്ജുകരലീരകെഃ।! 

൧൬൮. കൊശാതകീബലാദ്വന്ദവധാന്യകൈശ്ചകൃതൊപി
 

വാ। തഥാചിതഃകഷായസ്തം സഘ്ാഫെനലിനാശയേര! 



അഷ്ടാദശാഭ്ധ്യായഃ ൩.൧ 

മുറ മരത്തിന്കായയുടെ പരിപ്പു വേപ്പി ന്തൊലി, ചിറഠമുതം 

വയല്ച്ചുളിചേര,ഞെരിഞ്ഞില, ചങ്ങലംപരണ്ട, വരട്ടുമഞ്ഞ 

ംംമരമത്ഞേത്തൊലി,ഉങ്ങിന്തൊലി,അലരിത്തൊലി!; പൂട്ടല് 

പിഠകത്തി൯ലേര. ചെറുപിരകത്തിന്വേര കുറുന്തോട്ടിചേര, 

ഒയരകത്തി൯ലേര., കൊത്തമ്പാലയരി ഇവകൊണ്ടു കഷായം 

വച്ചു പഞ്ചസാരയൊ തേനൊ പഞ്ചസാരൃതേ൯ ഇവയൊമേ 

പ്പൊടിചേത്ത സ്േവിപ്പ്ിക്കു. മീനടിപാപ്പുന് ശമിക്കും. 

൧൬൯. ബലായുഥ്യാദി സംസിദ്ധസ്റ്റേഹൊത്രാപിചശസ്യ 
തെ! അഷ്ടവല്്യാഹ്വയശ്ചാപിവരണാദികൃതൊപിചാ! 

ബലായൂഥ്യാദിതെലവും അഷ്ടവല്ല, തൈലവും വരനൊദ! 

തൈലവും തേപ്പിക്ക. മീനടിപാപ്പന് ശമിക്കും. 

പൊളുവാപ്പനെഠ ലക്ഷണം 

൧൦൧. തീവ്രപാകൈമ്മുഖെനിമ്മൈയ്യിസ്റൊടൈമ്മദുഭിയ്യു, തഃ 
സവാംഗീണൊ മഹാഞ്ചെരാഫൊവെദ്യൊഗൊളുസമാഫ്വയ ॥ 

കഠിന മായചഴുപ്പൊടുടം മുഖത്തികകല്താഴ്ചയോടുംകൂടിമുദുക്കു 
കായിരിക്കുനാ പുളുകങ്ങളോടു കൂടെ ഏററവും വഭ്ധിച്ചു കാണു 
നാനീര പൊളപാപ്പുനെന്നറിക. 

 പൊളുലാപ്വന്െറ ചികിത്സാ 

 (പാശാനിദിശ്ധികാദി കഷായം) 
൧൧൧. വാശാനിഭിശ്ധികാനിം ബസുരദഭ്രമഫലത്രയൈ | 

തഃകഷ കൃതഭകഷായൊമ ധ്വാഡ്ൊഗൊളമാതുനിയച്ഛുതി! 
ആടലോടത്തിന്ലേര, ചെറുഖഴുതിയപചേര. വെപ്പില് 

തൊലി, ദേവതാരം, ത്രിഫല ഇവകൊണ്ടു കഷായം വച്ചു 
തേന് മേപ്പടി! ചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. പൊളുലാല്പുന് ശ 
മിക്കും. ഴ ം 

൧൭൨. സിദ്ധഭപ്രിയാളുമജ്മാദ്യൈന്റിഷ്ഠുവാഥൊത്രാപിശസ്യ 
തെ! ബലായുഥ്യാദിഭിഡ്സിദ്ധസ്സേഹശ്ചാപൃഷ്ടവല്ജഃ॥ 

പ്രിയാളൂുമജ്ജാദി കഷായവും ബലായുൂഥ്യാദി തൈലലുംഅ 
വ്യവല്ലംതൈലവും പൊട വാപ്പന പററുന്നതാകുന്നു. 

൧൭൮൩. തിലകത്പഗ് ബലാനീലീകധുകാമല കൈശ്ശു തം 
സ്ത്രാനായശസ്യൃതെചാംഭ്യ്ഡക ലെഷ്വാര്ദ്രകാദ ഷു! 



൩.൪൨. ആരോഗ്യകല്പദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

മൈലെള്ളിന് തൊലി,കറുന്തോട്ടിചേര, അമരിപേര,എര്രട്ടി 
മധുരം നെല്ലിക്ക ഇവയിട്ട് ചെള്ളംവച്ച അതില് കുളിപ്പിക്കു. 
നനവാപ്പമുതലായ ഒമ്പതുകഠാക്കും നല്ലതാകുന്നു. 

൧ഥരെ”., രക്താനവസ്ഥാഭെദാനാംലക്ഷണഞ്ചചികിത്സിതം! 
സക്ഷോിപ്യാത്രെഠക്തമേഖംഫിജെഞയൊന്നെഭൃസ്തവിസ്തരഃ॥ 

രക്താനവസ്ഥകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ല്യാധികളുടെ ലക്ഷണവും 
ചികിത്സയും ഇപ്രകാരം സംക്ഷേപിച്ചു ഇതില് പറകപ്പെട്ട 
വിസ്കരത്തെ ഗ്രഹിക്കെണമെന്ന താല്പയ്യമുള്ളവര ഇതരഗ്ര 
ന്ഥങ്ങളില്നിന്നു അറിഞ്ഞുകൊഠംകയും വേണം. 

ഇതി വാഗ്ദാസൊപ നാമ കരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിത 
പാരശവധെന്ദ്രകൃതാ വാരൊഗ്യകല്പട്ലമെ ബാലചി 

കിത്സായാം മഷ്യാദശസ്തബകൊൌ നാമാഷ്ട്രാ 

ദശൊദ്ധ്യായ* 

ആരോഗ്യക ല്ലദ്മെ ബാല ചികിത്സായാം 

ഏഎകൊനപിംശദ്ധ്യായപ്രാരംഭ* 

കുണ്ഡാലക ലക്ഷണം 

൧. രക്തമാം സാശ്രയ ഫവുമുല്പദ്യഗ്രന്ഥിസന്നിഭഃ 
തൃംഗഃകാലെനപക്വശ്ചക ണ്ഡവദ്യാതിനിമൂതാം! 

൨. കണ്ഡാലക ഖപ്യ്യൊലിജെഞ്യസ്സ്റവികാര ക്വചില് ഭവെ 
ല് | എകാകിി സ്യാല് സജാതിയൈരഥവാപചരിതൊപിച്ച; 

രക്തത്തെയും മാംസത്തെയു മാശ്രയിച്ച മുമ്പെ പുപ്പെട്ട് മു 

ഴപൊലെ പൊങ്ങി കാലംകൊണ്ട പഴുത്ത പൊട്ടി കുണ്ഡമെ 
പ്പോലെ നടുകൊണ്ട താഴ്ചചയെ പ്രാപിച്ചുകാണപ്പെടുന്നതരൊ 

ഗത്തിശ കണ്ഡാലകമെന ചെരാകുന്നു. ആയത ശരീരത്തി 
ങകല് മരെടത്തമന്മുതമൊെ ആയിട്ടും ചുററും ചിലസാഹായങ്ങ 

കൊടു കൂടിയതായിട്ടും ശരിരത്തിങ്കല് എല്ലാടവുമായിട്ടം ഉണ്ടാ 

കയും ചെയ്യും. 

൩൨. പാതപിത്തകഫൈസ്ദര്രെധാസഭധെദ്വാതഹെതുകഃ! 

കൃഷ്ണുസ്ലൊദജ്പരാ ഡ്യൃശ്ചസദാഫപിത്തഫെ 
തുക 



 പ്ഞ്ഞ്ഞ്.* 

എകൊനവിംശാദ്ധ്യായഃ ൯൩.൪ ൩. 

൪. രക്തസ്ാവാശുപാകീചസസ്സെഫ ഃകഫഫെതുകഃ। 

യുക്ത സ്ത്റൈമിത്യകണ്ഡു തിഗൌരലൈശ്ചസദുശ്യതെ; 

ലാതംനിമിത്ത മായിട്ടം പിത്തംനി മിത്തമായിട്ടംകഫംനിമ॥ 

ത്തമായിട്ടും ഉ ണ്ടാകന്നതാകയാല് കുണ്ഡാലകം മുന്നുലിധത്തി 

ലാകുന്നു വാതംനിമിത്തമായി ഉ ണ്ടാകുനാത കറുത്തിരിക്കും. കു 

ത്തലും പനിയുമുണ്ടാകും., പിത്തംനിമിത്തമായി ഉ ണ്ടായതചു 

ട്ട്നിറലോടുകൂടിയിരിക്കും. ചോര ഒഴുകുകയും വേഗത്തില് പഴു 

ക്കുകയും ചെയ്യും. കഫം നിമിത്തമായി ഉണ്ടായത സ്തിശ്ധത 

യോടും ഉ.റപ്പോടും ചൊറിച്ചിലോട്ടം കനത്തോടും കൂടിയിരി 

ക്കും. ഇങ്ങിനെ കണ്ടുവരുന്നു. 

കുണ്ഡാലക ചികിത്സാ 

൫. ആദാവെഖല്പ്രതീകാരംകവ്വിതാതിപ്രയത്നതഃ! 

കുണ്ഡാലകെഷ്യസവയ്വേഷ്യപ്രപൃദ്ധാസ്നെഫിദുസ്തൂരാഃ॥ 

കുണ്ഡാലകങ്ങാഠം ഉ.ണ്ടായാല് ഉടനെതന്നെ ചികിത്സകള്കെ 

ചെയ്യണം. അതുകഠം വഭ്ധിച്ചാല് ശമിപ്പുാന്പ്രയാസമാകുന്നു. 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯) 

൬. പുഷ്യ്യാശ്വത്ഥത്വചടപിഷ്ടവാതക്രെണപരിലെപനം! 
കുയ്യാദ ല്പന്ന മാത്രെഷ്യതെഷ, കിംശുകചമ്മഖാ! 

പലവരശിന്തൊലിയൊ കരുമുരുക്കിന്തൊലിയൊ മോരില 
രല്യ കണ്ഡാലകങ്ങറം ഉ.ണ്ടായ ഉടനെ പുരട്ടുക. 

(പാതകുണ്ഡാലകത്തിശ ബലാതുരുവകാസ്ഥ്യാദി കഷായം) 
ഒ. ബലാതുരുവകാസ്ഥ്യശ്വമാരഫഹെഘ്യരവല്ലൃഛലഃ। 

കഷായ ഃകൈശികചുണ്ണണുസഘിതസ്തംനിയച്ഛുത 

കുറുന്തോട്ടിപേര. നീരട്ടിക്കുരു, അലരിത്തൊലി. പുവ്ൃവരശി 
ന്തൊലി; ഇവകൊണ്ടു കഷായംയെച്ച മാശിക്ക മെപ്പൊടി 
ചേത്ത സേലിപ്പിക്ക. വാതക ണ്ഡാലകം ശമിക്കും. 
൮. പാതജംനിംബഭൂനിംബബ ലാമധുകദാരുഭിഃ। 

ധൂളീപിപ്പുലപച്ലൈൈംവ്യാശൃതഃപിതസ്തഥാപ്രഗെ। 
അല്ലാഎകില് ലേപ്പി൯തൊലി, പൃത്തരിച്ചുണ്ടചേരിന്മെല് 

തൊലി, കുറുന്തോട്ടിലേര, ഇരട്ടിമധുരം, ദേവതാരം, പുവ്വര 
ശിന്തൊലി, ജവകൊണ്ടു കഷായം ഖെച്ചു മാശിക്കു മേപ്പൊ 



൨൪ര: ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 
ര, 

ടി ചേത്ത രാപിലെ സേവിപ്പിക്കു. വാതകുണ്ഡാലകം ശമി 
ക്ട. 

(പിത്തകുണ്ഡാലകത്തിനാ പത്മകന്ദാദി കഷായം) 
൯. പത്മകന്ദാമൃുതാസെധ്യമുസ്ലാതുരുവകാസ്ഥിഭിട। 

സപ്പപ്പുടൈഃകൃതഃക്വാഥഭപിത്തജഞ്ചമധുക്ഷിതമ്വ 

താമരക്കിഴങ്ങ, ചിററമൃത, രാമച്ചം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം നീ 
രട്ടിക്കുത, പപ്പുടം ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു തേന് മേപ്പൊ 
ടി ചേത്ത സേലിപ്പിക്ക. പിത്തകുണ്ഡാലകം ശമിക്കും. 

(പടൊലമ്ടവ്വാദി കഷായം) 

0. പടൊലള്ടവ്യാശാലൂക വിസകിഞ്ജലുയയഷ്ടിഭിഃ। 
വൃഷ്ണ്യാശ്വഠത്ഥസ്യപഞ്ചാംഗൈരപിസിദ്ധശ്ചതാദൃശഃ 

പടോലം, കറുക, താമരക്കിഴങ്ങ, നൈതല്ക്കിഴങ്ങ, ആ 
ന്വല്ക്കിഴങ്ങ, ചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങ, താമരവളൂയം., താമരയ 
പ്പി, ഇരട്ടിമധുരം, പ്ലവ്വരശിന് വെര, പുവ്ൃവരശിന് തൊലി, എവ 
രശി൯കൂമ്പ, പൂവരശിന്ചപ്ചവം ലൃവരശിന്കായ, ഇവകൊണ്ടു 
കഷായ വെച്ചു തെൻ മേപ്പൊടി ചേത്ത സേപലിപ്പ്ിക്ക. പി 
ത്തകുണ്ഡാലകം ശമിക്കും. 

(കഫകണ്ഡാലകത്തിന്നു വാശാപട്രൊലവല്യാദി കഷായം) 
൧൧. വാശാപടൊലവല്യബ്ദധൂളീപിപ്പുലവല്ലഛലൈഃ। 
സാധിതൊമമധു സംയുക്ത ഃകഫകണ്ഡാലകംജയെത്യ 

ആടലോടത്തി൯പചേര., പടോലവള്ളി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, പു 

വൃരശിന്തൊലി ഇപഖകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു തേന് മേപ്പൊ 
ടിചെത്ത സേലിപ്പിക്ക. കഫകണ്ഡാലകം ശമിക്കും. 

(വൃഷാമലകാദി കഷായം) 

൧൨. വൃഷാമലകനിഴ്ുണ്ഡിപത്മകെസരസംയുതൈഃ॥ 
പുഷ്ണ്ഠാശ്വത്ഥസ്യപഞ്ചാംഗൈസ്സ്സിദ്ധഃക്വാഥശ്ചതാദ്ൂശ 

ആടലേടേത്തിന്ലേര, നെല്ലിക്ക, കരുനൊച്ചിലവേര, താ 

മരയല്ലി, പൃവരശിന്പഞ്ചാംഗം, ഇവകൊണ്ട കഷായംലെ 
) 7 ൬ റ കുണ്ഡാല ച്ചു തേന് മേപ്പടി ചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. കഫ 
കം ശമിക്കും. 



ി 

എകൊനവിംശാദ്ധ്യായഃ ൨൪൫ 

കുണ്ഡാലക സാമാന്യ ചികിത്സാ 

(ഫെപൃരപഞ്ചാംഗഘൃതം) 

൧൩. ക്വാഥെഫെപൂരപഞ്ചാംഗനിമ്മിതെപരികല്ലിതൈഃ | 
ഫെഘ്ര പുഷ്ഷയൈസപ്പ്ിസ്പുമശെഷംവിനിയച്ചുതി! 

൧ര?. തൈലംവാകെരസപ്പിവ്യാതദ്വല്സിദ്ധംചതല്ഗുണം | 
പാനലെപനയൊസ്സ്റപ്പിസ്ലൈലംതെഷചലെപചനെ ॥ 

പ്ലവരശിന്പഞ്ചാംഗംകൊണ്ടു കഷായം വെച്ച പ്ൃവരശി 
൯ ച്ലവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യൊഎണ്ണുയൊ വെളിച്ചെണ്ണുയൊ 
കാച്ചി അതുകളെ തു പയോഗിപ്പിക്ക. കുണ്ഡാലകങ്ങളൊക്ക ശ. 
മിക നെയു സേവിപ്പിക്കയും പൂരട്ടകയു മഠം. വെജിച്ചെണ്ണുയു 
മ പ്രകാരംതനൊ എണ്ണ പുരട്ടുക. സേധിപ്പിക്കരുതു. 

(പഞ്ചവല്ല, തൈലം) 

൧൫. ഖദിരാരിഷ്ഠ ഫെപ്ൃരദാവ്വിതു രവകാജിനൈഃ 
കിംശുകസ്വരസെസിദ്ധസ്റെഹ ഃകെരഫലൊല് ഭപഃ॥ 

൧൬. തിലജൊവാപ്രിയാള ദ്രഫലജൊവാനിഹന്തിതാന് | 
തത്രാപിതിലജൊ ഭംഗെഫാനെത്ത്യഇതരൊദ്വയൊഃ॥ 

കരിങ്ങാലിത്തൊലി, പേപ്പിന്തൊലി, ചവരശിന് തൊലി, 
മരമത്ഞത്തൊലി], നീരട്ടിത്തൊലി, ജപ കരുമുരുക്കില നീരി 

ല് അരച്ച കലക്കി വെളിച്ചെണ്ണുയൊ ്എഴ്ണ്ണുയൊ മുറ എണ്ണ 
യൊ ചെത്ത കാച്ചി അഭിച്ച ൭.പയോഗിപ്പിക്ക. കുണ്ഡാലക യ ശമിക്കും. എള്്റ്റതേപ്പിക്കു. മുറഎണ്ണൂ സേധിപ്പിക്ക. ചെ 
ളിച്ചെണ്ണൂ സേപിപ്പിക്കയും തേപ്പ്ിക്കയുംചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ആ 
തിനെറ ക്രമമാകുന്നു. 

(പത്മപത്രാദി തൈലം) 

൧൭. പത്മപത്രരസൈസിദ്ധൊയഷ്ട 0 ഫെെനതിലൊല് ഭവഃ ॥ 
സ്നെഹ ഭകെരൊതരു ഭലൊയദ്വാകുണ്ഡാലകുപിനാശനഃ॥ 

താമരയിലനിരില് ഇരടിമധുരം അ ്ടരിമധുരം അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുയൊ യ: ചേത്ത കാച്ചിപുരട്ടുക. കുണ്ഡാലകങ്ങം 
ശമിക്കും. 

( ഭസ്മപ്രയോഗങ്ങാം. 

൧൮. കദളിപത്രജംഭസ്തതൈലെനസഫലെപയെര! ് 
ക. ന്മത്തസ്പുഫരിദ്രായസ്തദ്വാതെഷാംപ്രശാന്തയ്വെ; 

റ ര്ര്ച്ഃ 



൨൪൬ ആരോഗ്ൃകല്ലദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

കദളിവാഴയുടെ ഇലയൊ മഉമ്മത്തൊ വരട്ടുമഞ്ഞെളൊ ഭസ്മ 
മാക്കി അതുകളില് ഏതെങ്കിലും മന്ന എഴ്ണ്ണചെത്ത പുരട്ടുക. 
കുണ്ഡാലകുങ്ങഠാ ശമി കടം. 

ജഠരവ്രണ ലക്ഷണം 

൧൯. ജിഫപാലവൈവര്ണ്ണ്ൂു മഠ ലക്ഷ്യരൊദനഞ്ചനിരന്തരം। 
സുതരാമുദരസ്റശെഫരിതാ ഭസിരാന്വിതം॥ 

൨൦. ൭. ദരഞ്ചസദാസ്തബ്ലമതിസാരഞ്ചസജ്വരം॥ 
ജഠരാന്തര് വ്രണാന്വിദല്യാല്ബാലകസ്ൃയചികിത്സകഃ 

നാവിനു പ്ലപ്പം എല്ലാസമയവും കരച്ചില്, വയറ തൊട്ടാല് 
അധികമായ കരച്ചില്, വയറതത്തു പച്ച ഞരമ്പുകറം വ്യക്ത 
മായി കാങ്ചകെ, വയഠറഠാന്ന സ്തംഭനം. അതിസാരം. പനി ഇവ 
കണ്ടാ വൈദ്യ വയററഠിരെഠ അകത്ത വൃണങ്ങളുണ്ടെന്നു 
ഉഫിച്ചു ചികിത്സിക്കുക. 

ജഠര വ്രണ ചികിത്സാ 

(ധാത്ര്്യാദി കഷായം) 

൨.൧൧. ധാത്രീപാരന്തികാമൃലവച്ചടുസ്പുശദീപ്യകൈഃ ] 
സജിരകദ്വയൈഃക്വാഥസ്സുതക്രെജഠര വ്രണം! 

൨൨. സാധിതഃകൈശികിചൂര്ണ്ണുസഹിതൊലിനിയച്ലുതി! 
നിംബമുണ്ഡാജമൊജൈവ്യാതഥാസിഭ്ധഥാലിധഃ 

നെല്ലിക്ക, തെച്ചിഖവെരുമ്മല്തൊലി, കൊടുത്തുവൃവവേര, അ 
യമോതകം. ജീരകം. കരിഞ്ചീരകം ഇവകൊണ്ട മോര്കൂട്ടി കു 
ഷായംവച്ച മാശിക്ക മേപ്പൊടി ചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. ജുരരവ്ല, 
ണം ശമിക്കും. അല്ലായെങ്കില് ലേപ്പിന്തൊലി, മുത്തിക,.അയ 
മോതകം ഇവകൊണ്ട മേല്പ്രകാരം കഷായംവച്ചു മാശിക്കു 

മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക ജഠരവ്രണം ശമിക്കും. 

(മുണ്ഡാടി ഗുളിക.) 

൨൩.മുണ്ഡാപാരന്തികാമുലപിരളാമുലവലു,ലൈഃ | 

നിശാജീരകചാരങ് ഗരിപചത്രൈശ്ചതുളൂസീരസെ 
൨൪. പിഷ്ഷ്ലൈയ്യക്ഷദുശൊബീജൈസ്റ്റുമ്മിതാഗുളികാടകൃതാഃ। 

ഛായാവിശുഷ്ഠാസ്തക്രെണപിതാടഃകക്ഷിവൃണാപഫാഃ॥ 



ആള 

മി 

എകൊനപിംശാദ്ധ്യായഃ ൩൪൭ 

മുത്തിള, തെച്ചിവേരുമ്മല്തൊലി, കഞ്ഞികൊട്ടുകത്തില്ലേ 
രമ്മല് തൊലി, വരട്ടുമഞ്ഞെഠാ, ജീരകം. പൃഴിയാരില ഇവ തള 
സിനീരില് അരച്ച കഴഞ്ചിക്കുരുപ്രമാണം ഗുജിക ഉ രട്ടിനിഴലി 

ലുണക്കി മോരില് സേചലിപ്പിക്ക. ജഠരവ്രണം ശമിക്കും. 

(കുഹളി പുഷ്ട്രാദിഘൃതം) 

൨൭൫. കുഹജീപൃഷ്ടസംഭൂതെരസെയഷ്ട ച0ഹ്വസംയുതം । 
ജീരകംകചൂ,മാധായപക്വംസപ്പിശ്ചതദ്ധിതം॥ 

തെങ്ങിന് പൃക്കുലനീരില് ഇരട്ടിമധുരം, ജീരകം ഇവ അരച്ചു 
_ കലക്കി നെയുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സെലിപ്പ്ിക്ക. ജഠരവ്വണം 

ശമിക്കും. 
(വിരളാപത്രാദി തൈലം) 

൨൬. പിരകാപത്രമാതംഗപദികാകെരചമ്മണാം! 
സ്വരസെചാദ്രിമദ്ദിന്യാടകൈ ശികികുഷ്ടഴീരകൈഃ॥ 

൨൭. കലുപിതൈന്നാളികെരാംബു സമംദത്വാവിപാചിതഃ । 
നാളികേരൊല് ഭവസ്ധന്േഫടപിതസുംലിനിയച്കുതി ॥ 

കഞ്ഞിക്കൊട്ടുകത്തില, ആനടിയന്, ഇമകുനീരിന്ചകിരി, 
മലയമക്കി ഇവററിന്൯നീരില് മാശിക്ക, കൊട്ടം. ജീരകം ഇവ 
ടിക ന കില സമം ഇ 
നിര്ലെ  ചെത്ത കാച്ചിയ൪ സേധലിച്പിക്കു. 
ം റു ന ലു; കാം 

(മായൂരികാദിതൈെലം) 

൨൮. മായൂരികാരസെയാഷനിശാപാഠാബ്ദധാന്യകൈഃ | 
പാരന്തിമൂലവല്ല്യാഡ്യയസ്സിദ്ധൊവാസഹിതഭപരം ! 

ചെറുകടലാടിഗശിരില് കൊടു ത്തുവൃപേര, വരട്ടുമഞ്ഞറാ,പ്പാ 
ടക്കിഴഞ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കൊത്തമ്പാലയരി, തെച്ചിലെരു 
മ്മല് തൊലി ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെള്ളിച്ചെണ്ണുചേത്ത കാച്ചി 
യരിച്ചുസേലിപ്പിക്കു. ജറരപ്പണം ശമിക്കും. 

ഡാഡിമത്വഗാദി ചൂര്ണ്ണം. 
൨൯. ഡാഡിമത്വങ് നിശാധാത്രീപാരന്തികസുമാംബുദൈഃ॥ 

ഭൂനിം ബകുഫളിപുഷ്ണുകൈശികിലൊള്ല്യയഷ്ഠടിഭിഃ ॥! 
൩൦. എലാധികൂംഗലിരളാമൂലവല്ലൈൈസ്സജീരകൈഃ। 

മധുസ്സറഘ്യാ! ചസംയുക്കൈസ്തംഫന്തിവിഹിതംരജുഃ ॥ 
൩൧.തക്രെണാഹമ്മുഖെപിതമഥവഖാമാക്ഷികാന്പിതം | 

ലീഡമഹഫ്നിനിശായാംവാസപ്പ്ിഷാവാതദാശയെല്॥! 



൩൪:൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

 താജിമാതത്ങയുടെ മാട. വരട്ടുമഞ്ഞെം, നെല്ലിക്ക തെച്ചി: 
൮ മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ പൃത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല്തൊലി മാശിക്കു 
പാച്ചയൊററിത്തൊലി എരട്ടിമധുരം ഏലത്തരി വിഴാലരി ക 
ഞ്ഞി ക്കൊട്ടകത്തിന്വേതമ്മല് തൊലി ജീരകം പാവ ഇവപൊ 
ടിച്ച രാവിലെ മോരില് സേപിച്പിക്ക. അല്ലായെങ്കില് രാഖി 
ലെയൊ അത്താഴത്തിനന്െഠ മുമ്വെയൊ തേനില് സേവിപിക്ക 
നെയ്യിലുമാം. ജഠരവൃണം ശമി ശം. മോ 

(യവാന്യാദിഖൂം) 

൩൨൨.യവാനീലിരകാപത്ര ധാത്രീഭിപ്പിഹഫിതഃഖളുഃ। കൈ 
ശികീസൈന്ധലൊപെതസ്തമാശുവിനിയച്ചതി ! 

ജീരകം, കത്ഞിക്കൊട്ടകത്തി ൯ തളിര നെല്ലിക്ക ഇവകൊണ്ടെ 
മുക്കു ടിവച്ച മാശിക്കയും ഇത്തുപ്പം പൊടിച്ച ചേത്ത സേിപ്പി 
ക്ക. ജഠരവ്ൃണം ശമിക്കും. 

൭ല്ബാരുസ്സിന്െറ ലക്ഷണം 

൩൨൩..ഗഭാശയഗതൈദ്ദെ ഷൈ വ്ൃന്നൈവ്വാസ്പക്പ്രടൂഷണാ 
ജാതസ്പ്യസഫഹമജാന്യ്യംശഗെപശ്ചാദ്വായാനി സവ്ൃതഃ (അ 

൨.൪. നാതിടിഘെണകാലെനദൃശ്യന്തെത്രംഷിതാനിതു॥ 
കല്ബ രൂംഷിഗഭീരാണിശ്ശുനൊഷ്ടാനിചകാലതഃ॥ 

൩൨൫. താനിസ്പ്യസ്സ പ്യാത്തദാത്ത സൃത്വശെദഃകരയൊസ്തുലെ 
ക്രമെണാംദഖ്ലയൊശ്ചകെശാനാംഭൂയസ്യപിചഖിച്ചുതിട 

ഗഭാശയത്തിങ്കല് വാതാദിദോഷകോചം നിമിത്തമായിട്ടൊ 

ഗഭാശയത്തിങ്കലെ വ്രണങ്ങഠ നിമൂിത്തമായിട്ടൊ ദേഫാരംഭ 

കമായ രക്തത്തിനൊ ആരബ്ലമായ ദേഫത്തിങ്കല് ചേന്നിരി 
ക്കുനാ രക്തത്തിന്നൊ അശുദ്ധി സംഭവിച്ചാല് അതുനിമിത്ത 
മായിട്ട ജനിച്ച ബാലന്മാക്ക സഫജഞങ്ങളായിട്ടൊ ജനിച്ചതി 

നന്െറശേഷം ഉ ടനെതന്നെയൊ ശരിരത്തിങ്കല് എല്ലാടവും ചി 

ല പുണ്ണുകഠം ഉണ്ടായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുകളെ കല്ബാരു 

സ്തൃഎന്ന പരയുന്നു. മലയാളികഠം പഠങ്കിപ്പുണ്ണെന്നപഠയുന്നു. 
. കാലംകൊണ്ട വക്കതടിച്ചും നടുകഴിഞ്ഞും ചമയുകയുംചെയും 

മേല്പറഞ്ഞ വ്യാധി ഉള്ളവരുടെ കയ്യിന്െഠയും കാലിനെ 

യും അടികളിലെ തോലുകഠം അടന്പപോകയും ചെയ്യും തല 

യിലെ രോമഞ്ങഠം അധികമായി കൊഴികയും ചെയ്യും രേം ര 
ണ്ടു ലക്ഷണങ്ങഠം തല്ക്കാലം കാട്ചയുമില്ല. 

കം... 
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സല്യധാസ്വ*പുഥശൊഷൈസ്സുംസ്പഷ്ട്ൈസിചിത
്രപി 

സാമാന്വയെന്ചികിത്സാത്രതെഷാംസമഭിധിയതെ 

മേല്പറഞ്ഞ പ്യാധിപാതംകൊണ്ടും പിത്തംകൊണ്ടും ക 

ഫംകൊണ്ടും വാതപിത്തങ്ങഠാകൊണ്ടും വാതകഫങ്ങഠഠാകൊ 

ണ്ടും പിത്തകഫങ്ങഠം കൊണ്ടും സന്ിപാതംകൊണ്ടും സംഭവി 

ക്കുനാതാകയാല് ഏഴ്പിധമാകുന്നു. എഴിനെറയും സാമാന്യ 

ചികിത്സാ ഇതിന്നുതാഴെ് കാണിക്കപ്പെടുന്നു. 

കൂല്ബാരുസ്സിന്െഠ ചികിത്സാ. 

(ഭൂനിംബാദി കഷായ) 

൩൨൬. ഭനിംബക്ഷീരിപ്പക്ഷത്വഗരിഷ്ടതരുപല്പപൈ£ ] 

മശുസ്സഫ്യചേസംസിദ്ധഃക്വാഥസ്തംമധുയുഗ ജയേല് ॥ 

പുത്തി ലണ്ടവെരുമ്മല്തൊലി, റാല്ലാമരത്തിന്തൊ 

ലി, ലെപ്പിന്തളിര ഇവകൊണ്ടും പാവൃകൊണ്ടും കഷായംവ 

ചു തേന് മെപ്പ്യൊടിചേത്ത സേലിപ്പ്തിക്ക. പുത്തരിച്ചുണ്ടപേരു 

മ്മല് തൊലി മുതലായ ആറു മരുന്നുകകൂം പാവുകകൂട്ടി കഷാ 

യംവച്ച മേല്പ്രകാരം സേധവിപ്പ്ിക്കയുമാം. എന്നാല് പറ 

ഒിപ്പുണ്ണൂ ശമിക്കും. 

 ശ്രാകപല്പപാദി കഷായം) 

൩൭. ശാകപല്ലവനിഗ്ഗണ്ഡിമുലയഷ്ട_്യാഹ്വതെൊയഭൈഃ | 
പാരിന്തീകുസുമധരിഷ്ട ബ്ലഹതീമൂലചന്ദനൈഃ॥ 

൨.൮.മധുസ് നുഹീവീശാലാക്കരാഗരൊഗാരിവലു,ലൈഃ ! 
പടൊലാമലകാഭ്യഞ്ചേസിദ്ധൊമാക്ഷികസംയുത ॥ 

൩൯.കഷായ ഃകൈശ്കിചുണ്ണസഹിതൊ ലാനിയച്ലൂതി 
ക ല്ബാത്രംഷിഗഭിരാണിശുനൊഷ്ഠടാന്യപിചധ്രുവം ! 

തേക്കിന്തളിര, കരുനൊച്ചിചേര, ഇരട്ടിമധുരം. മുത്തെങ്ങ 
ക്കിഴങ്ങ, തെച്ചിപ്പവ്വം പേപ്പി൯തൊലി, ചെറുഖഴുതിനപെരം 
ചന്ദനം, പാവ, കാട്ടുപെള്ളരിവെര, അഗ്ല്ലാരിത്തെര്ങ, കൊന്ന 
ധേരുമ്മല്തൊലി. പടൊലം. നെല്ലിക്ക ഇവകൊണ്ടെ കഷായം. 
വച്ചു തേനൊ മാശിക്കയൊ മേപ്പപൊടി ചേത്ത സേവിപ്പിക്കു 
വക്കുതടിച്ചും നടുകുഴിഞ്ഞു മിരുസാലും പറുങ്കിപ്പണ്ണു ശമിക്ടം. 

(കുഫജ്! കുസുമാദികഷായം) 

ര് ഠ. കുഫളികുസു മാനന്താപല്ലവാരിഷ്ട ചലൂ,ലൈ! | 
പ] 

സുഷവലിശാകപത്രാഭ്യാംമധുസ് നുഫ്യാഫസാധിതഃ ॥ 



൩൫൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൪. കഷായ കൈശികിച്ചുര്ണ്ണുമാക്ഷികാഭ്യാംസമന്വിതഃ 
പ്രാതഃപിതഃപ്രദൊഷെചതാനിക്ഷിപ്രംനിയച്ഛൂതി ॥ 

തെങ്ങിന്പ്പക്കുലയരി, കറുകത്തളിര, വെപ്പിന്തൊലി, പു 
ല്യാനിത്തജളിര, തേക്കിന്തളിര, പാവ ഇവകൊണ്ടു കഷായംവ 
ച മാശിക്കയും തേനും മേപ്പപൊടിചേത്ത രാവിലെയും അത്താ 
ഴത്തിനെറ മുമ്പെയും സേവിപ്പിക്ക. മേല്പറഞ്ഞുപ്രകാരമുള്ള 
പഠങ്കിപ്പുണ്ണ കാലതാമസംകൂടാതെ ശമിക്കും. 

(ചടാംകുരാദി കഷായം) 

ര൨.. വടാംകുരപ്ൃഷാംഭൊദരജനീശാരിബാദ്വയൈഃ ! 
പടരൊലബ്ദഹതിനിംബവഖിശാലാപത്മകേസരൈ?॥ 

ര൩്.ദൂവ്യാഗ്രകുഹ ജിപുഷ്ടധനികാധന്വയാഷകൈഃ ! 
സൊമവല്ലീഹിമൊശീരപാരന്തീമൂലപാരിഭിഃ । 

ര് ര. മധുസ് നഫീപടൊലെന്ദ്രയവൈലാവെല്ലയഷ്ടിഭിഃ ] 

ഖദിരാമല കാഭീരകന്ദൈശ്ചസക ണാദ്വയൈഃ ॥ 

൪൫൭. ഫഹെപ്യരകൃതമാലത്വഗമൃതാപത്മകൈരപി 
സിദ്ധഃകഷായൊമധ്വാഡ്യളല്ബാരുഃപരമൌഷധം ॥ 

പേരാല് മൊട്ട, ആടലോടകത്തിന് പേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, വ 

രട്ടമഞ്ഞഠാം മരമഞ്ഞത്തൊലി. നഗ്ാഠിക്കിഴഞ്ങ, പാവൃള്ളി 

ശഴിഴങ്ങ, പടോലം, ചെറുഖഴുതിനപചെര, ഖെപ്പിന്തൊല, 

കാട്ടുചെള്ളരിലെര, താമരയല്ലി, കറുകത്തളിര, തെങ്ങിന് എ 

ക്കലയരി, കൊത്തംപാലയരി, കൊടുത്തുവ്വപേര, സൊമപ 

ളി, ചന്ദനം രാമച്ചം, തെച്ചിലെര, ഇരുവേലി, പാവം പ 

ടോലം. കുടകപ്പാലയരി, ഏലത്തരി, വിഷാലരി. ഇരട്ടിമധു 

രം. കരിങ്ങാലിക്കാതല, നെല്ലിക്ക, ശതാലരിക്കിഴങ്ങ, തിപ്പ 

ലി, അത്തിത്തിപ്പലി, പുവ്വരശിന് തൊലി, കൊന്നവെരിന്മെ 

ല്തൊലി. ചിഠറമൃത, പതിമുകം. ഇവകൊണ്ട കഷായംവെ 

ചൂ തേന് മേപ്പൊടി ചേത്ത സേഖിപ്പ്ിക്ക. ഇത പഠങ്കിപ്പുള്റി 

മ പരമൌഷ ധമാകുന്നു. 

(ചടാംകരാദി തൈലം) 

ര:൬.എഭിരെഖപൌഷധൈസ്സിദ്ധെകഷായെശാകപല്ലവാന൯ | 

നിഷ്റ്റീഡ്യതദ്രസംഭത്വാസ്കറെഫതുല്യംപുരൊദിതൈഃ॥ 

൪൭. എലാദിഭഃപചേല്കല്ൈൈസ്ലേഷംകെരഫലോത്ഭലം 

സൊഭ്യംഗപനേയൊഗെനഫസ്കുാടുല് ബരേരുരുബണം 



എകോനവിംശാദ്ധ്യായൻ ൩.൭൧ 

പേരാല്മൊട്ടുമുതത ന്പഠ്് മരുന്നു കഠം മുപ്പത്തുരണ്ടും 

സമമായി ചെത്ത കഷായംവെച്ചു തെക്കി൯തളിരിന്െറ നീ 

ര വെജിച്ചെണ്ണുയൊടു സമം അതില്ചെത്ത മുന്പറഞ്ഞ ഏ 

ലാദി അരച്ചുകലക്കി വെങ്ലിച്ചെണ്ണു ചെത്ത കാച്ചി അരിച്ചു തേ 

പ്പിക്കയും സെവിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. കൊടുതായ പഠങ്കിപ്പള്സ്മ 

ശമിക്കും. 

(ഐലെയകാദിതൈലം) 

രാ൮. ഐലെയകനിശാഭ്ടവ്യാസുഷവലീസുമനൊലിഹാം। 
കുഫജീകുസുമാംഭൊജവിസഛിന്നരുഥാമപി! 

൪൯. സ്വരസംക്ഷീരിലല്ലെ, നദത്വാക്വാഥെവിനിമ്മിതെ! 

പക്വഎലാദികല്ലെനകെരസ്സ്റെഹശ്ചതാദ്ദശഭ। 

 മുക്കാപ്പിരകം. പച്ചുമഞ്ഞഠം, കറുക. പൃല്ലാനിത്തളിര, ക 
ഞ്ഞുണ്ണി, തെങ്ങിന് പൃക്കു ലയരി, താമരവളുയം. ചിഠഠമുത, ഇ 
വററി൯നീര നാല്പാമരക്കഷായത്തില് ചെത്ത ഏലാദി അര 

കലക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച തേപ്പിക്കയും 
സേപിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ഫലം മേല്പ്രകാരം തനെ. 

൭൦. പാരന്തീപല്ലലാഘൊര മുലധാത്രിശൃതംജലം ! 
സ്പാനാദൌതുതദാത്ത സൃശസ്യതെകെഖലംശിശൊട ॥ി 

 തെച്ചിയില, അകൊരിഖെര, നെല്ലിക്ക, ഇലയിട്ട് കുറുക്കിയ 
വെള്ളംകൊണ്ടെ കുളിപ്പിക്കയും തെച്ചുകഴുകിക്കയും ചെയ്തു. ഇ 

വ ചെയ്താല് പഠങ്പ്പണ്ണ ശമിക്കും. 

൫.൨. ദ്വന്ദ്വജാനിബഫുുന്മാസാ൯പ്രതികൃത്യശമംനയെല് ! 
സന്നിപാതൊദിതാന്യത്ര സഹഫജാനിചവജ്ജയെല്॥ 

രം രണ്ടുദൊഷങ്ങാം കൊണ്ടുണ്ടായ മേല്പറഞ്ഞ വ്യാധി 
തൊണ്ണ റദിഖസംകൊണ്ടല്ലാതെ ചികിത്സിച്ചാലും ശമിക്കാത്ത 

താകകൊണ്ട അതിന മൂന്നുമാസം തികച്ചും ചികിത്സിച്ച ശമ 
നംവരുത്തിക്കൊഠംക. ത്രിദോഷകോപംകൊണ്ടുണ്ടായതും ജു 

 നിക്കുമ്പോഠംതനെനെ ഉ.്ളതുമായാല് അതുകളെ ഉപേക്ഷിക്കുക 
യും വെണം. അസാദ്ധ്യങ്ങളാകുന്നു എന താല്പയും. 

ഴ്, രക്താലസക ലക്ഷണം. 

൨. സ്രൊതസ്സുകഫരുദ്ധെഷുരക്തവാഹിഷ്ുകുത്രചില്। 

ഗ്രഥീതംകാലതൊരക്തകേഫെനസഫമൂര്ച്ചിതംച്വ 



൩.൭൨. ആരോഗ്യകല്പരൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൫ ൩.. പിണ്ഡീഭൂയയദംഗെഷ്യതത്രതത്രപ്രദൃശ്യതെ [ 
സ്ഥ ലൊഗ്രന്ഥിരിഖാനദ്ധംസ്തി ശ്ധഞ്ചസ്പശനാസഹം॥ 

൫൪. കണ്ഡൂപാണ്ഡുത്വലൌഫിത്യശൈത്യഗൌരവസംയുതം। 
സരക്താലസകൊനാമലികാരഃപരികിത്ത്യതെ॥ 

രക്ത സഞ്ചാരത്തിന്നുള്ള വഴികഠം കഫത്താല്തട്ടക്കപെടക 
നിമിത്തമായി കെട്ടിനില്പൃനാരക്തം കാലംകൊണ്ട കഫത്തോ 
ട്ടകൂടെ ചേന്ധിട്ട പിണ്ഡാകാരമായി ഭവിച്ച അതാത അംഗ 
ങ്ങളില് വലുതായ മുഴപോലെ വീത്ത സ്പീശ്ധതയോടും തൊട്ടാ 
ല് വേദനയോടും വെളുപ്പും ചുവപ്പും തമ്മില് സമ്മിശ്രങ്ങളാ 
യാല് ഉ ണ്ടാകുന്ന നീറത്തൊട്ടം തണുപ്പോടും കനത്തോടും കൂ 
ടിയതായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനെ രക്താലസകമെന്നു പഠ 
യുന്നു. 

രക്താലസക ചികിത്സാ. 

(അരച്ചു തേപ്പാ൯) 

൫൭൫. ക്ഷിരിദ്ൂപല്ലവാനന്താഗുളുചിതിലദാരുഭിഃ। 
നാജികെരസ്യദുശ്ധൈനപിഷ്്ടൈജ്ലെപൊത്രശസ്ൃയതെ | 

നാല്പാമരത്തിന്തളിര കറുക ചിററമുത എള്ള ദേവതാരം 
ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. രക്തലേസകം ശമിക്കും 

(തിലകാശൊക വല്ക്കാദി ലെപനം) 

൫൭൫൬. തിലകാശൊകവല്ലയാഭ്യാംഹരിതക്യാചദാരുണാ ! 
സഫി താഭിശ്ശുതാഘ്വാ ഭിരഥവാലെപഇഷ്യതെ॥ 

മൈലെള്ളി൯ തൊലി അശൊകത്തി൯ തൊലി കടുക്ക ദേഖ 
താരം ശതകുപ്പ ഇപ തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചു തേക്കുക. രക്ത 
ലസകം ശമിക്കും. 

(ലാജട്ദവ്യാദി ലെപനം) 

൫൭൭. ലാജള്ടവ്യാമൃുതാപത്രശതാഫ്വാദെവദാരുഭിഃ। 
സ്ഥൌണെയ കതുരുഷ്ടാശ്വമാരവലയഫലത്രയൈഃ 

൮൮െ. നാളികെരസ്യദു ശ്ധൌനപിഷ്ടൈസ്സുമ്മിളിതെ പുനഃ! 
നഖപനീതെനചരണായുധാണ്ഡസ്യദവെണച। 

൫൭൫൯. നിജ്ജലൈമ്മര്ദുനാജജാതെരാലൊപൊവിഫിതൊമു 
ഫഃ രക്താലസക മാശ്വെഖമഹാന്തമപിനാശയെല്। 

മലര കറുക ചിറഠമൃതില ശതകുപ്പ ദെപതാരം രുണിയാ 

കം കുത്തുരുക്കം അലരിത്തൊലി ത്രിഫല ജവ തെങ്ങാപ്പാലില് 



വിം ശാദ്ധ്യായ ₹ ൭. ൭൯൬.., 

അരച്ച വന്യം ഒകാഴിമുടയുടെ ഒവെട്മുയുംകൂട) രസി 

നിരവത്ത കൂടക്കൂടെ പുരട്ടുക വലുതായ രക്താലസമവും ശ 
മിക്ഷം | 

ന്യൂ... പക്വന്തുസുച്യയിഭിദു സാലഖയിത്വാതതഃപരം] 

വ്രണസ്വൊപക്രമകേഷ്യാംല്ചപാകാദക്ഷന് ച യമ്നത॥ 

പഴുത്താല് സൂചികൊണ്ട കത്തി ഷ്ഖംലാത്ത അധികമായ 

പഴ്ച്പിന്ന അവകാശം ൭മാടടക്കാതെനപ്പവട്ണാ സൂക്ഷി ച്ചവ്രണ 

ചികിത്സയെ ച്ചെയ്തു 

ഇതി വാഗദാസൊവപിനാമകരാമാനന൯ ഹാഥപ സ്ധിതചാര 
ശധെന്ദ്രകൃതാ പചാരരൊഗ്യകട്ടടമെ. ലൊലചികിത്സായാം ഒമ 
കൊനലിശേസൂബഖകൊ ഥാമെമകൊനാല മേശാദ്ധ്യോയഃ 

ടം ന് ന ടി ന് 

ആരൊഗ്യകല്ലദ്റുമെ ബോലചികിത്സായാം 

ലിം ശാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭ 

താപ ന്റ... 

ശാദ്ധാരൊഗലദചണം 

൧- ശാഖവാരൊഗാഅഥൊല്്യന്തെ ശാഖാബാഹൂുടഭൌതഥാു 
പാദൌലെതിചതഭസ്പാതൃതാ സുജായന്തഇത്ൃതലു 

൫... ശാഖാഭരാഗാജതിപ്ചൊക്താലിദ്യന്തെകെ ചിടമേയാ$।॥ 
അ വന്തരം ശാച്ചാരൊഗങട ഉടെ ലക്ഷണത്തെയും ലി കിത്സു 

യെയും പറയുനാ കൈകഠാ രന്ദും കാലൂകഠാ രണ്ടും ഇങ്ങി] 
നെ ശരിരത്തിന്ന നാലു ശാഖകളുണ്ടെ അതുകളിചുത്ഭചിക്കു ന്നു 
താകയാൽ ശാഖാരരാഗങ്ങാ ദ്റ്ന്നപെരൊടു മുടി ചിലധ്യാധി 
കളു ൂ ണ്ടെ 
൩. സവ്വെരതബാഹഹുസന്ധായാം ബാചൊപരുപരിമധ്യമാ 

ത്വപപ്പ ണസ്സു യൂ പ്രകൊഷ്ടെവാതല യാ വ്വുംഥവാക്ഷണ്െു 
൭ രം. ഉപ്പയൊവ്യാജവേയൊശ്ച ി₹ പാല പരേപ്യയം ഗുലിഷു 

൧ | കഫരക്താനിലാധദരാദൂ ശ്യന്തെദ്യധിധാ ത്യ 
മെപറത്ത ല്യാധികഠാ ഒകഷെയ്യെം കൈക മളെമച 
ത്ത സന്ധ।കളില് നിന്ന ചിരി 
ശങ്ങളിലൊ അതുകളില് നിന്ന താഗ്രൈയൊ ഉ. മു ംകഷൈകളിലൌ 

ന 



൩ ളൂര.ംം ആരൊശ്യമല്ലദൂമമ ബാലചികിത്സായടം ര 

കാലുക ൭൫ട മൂലസന്ധിസ്ഥയേങ്ങളിലൊ തൃടകളിന്മെലൊ മു 
കളില്നിന്ന തഴ ഞെരിയാണികളില്ശിന്ന മെചെ ു 
ഭാഗങ്ങകി ലൊ മടമ്പുകളിന്മെലൊ ധിരലുകളിന്മെലൊ ഉണ്ടാ 
കുമെന്നല്ലാതെ ഖെറെ ഒരംഗങ്ങളിചുമുണ്ടാകയുമില്ല- എട്ടചിധ 
ങ്ങച്ചായിരുക്കയും മെയ്യും -- ഒതു കഫവും രക്മവും വാതവുംകൂ 
ടി കൊപിക്കുകതന്നെ ആകയാല് ഷവിധം തന്നെ എന്നറി 
ഞ്ഞു കൊഥാക, 

൭. രുക്തൊല് ബു ദൊസ്രശൊഫശ്ചഗല്പകഃകൂുപകസൂഥാ! 
അജഗല്ലക ഇമ മജ ത്യ കൊട ദ്ധ കെതിച്ചു 

രക്തൊല്ബ്ദം അസശൊഫാ ഗപല്പഷം കൂുപകം അജഗ 
പ്പകഠ ഇമ്ദ്രമ്മം ഇദ്ധകര ദ! കാ ഇങ്ങിനെ എട്ടാകന്നു* 

രക്ഷൌരുതബ്പുദലക്ഷണം 

ന... കപിതെനകഫൌഴൊൌത്യമുര്്ട്ചനാംരക്തമുബണരം] 

പായുഥൊന്മഗ്ലേചാരെണ്െയവ്യണു നനശിരസശ്ചയതംവ 

ഒ. ബാഫ്രുസന്ധി സേമാസാദ്യതത്രസൂബ്ലംസമുന്നമഷി 
ജലബുല്ബുദസംകാ ശജേധയെദാമയാത്വലി॥। 

ലു. അന്തസ്സംബാധനിസൊുടജവരര്രു ചിസമയശ്വിതം। 

സതുരക്തൊല്ണൃദൊമബാധഗ്യസൂച്ചി കി ത്വാഥകഥ്യതെ॥ 

കപിതമായ ഷഹഫഹത്താട വദ്ധിച്ചു രക്തം ചെന്ന 4 ഷ്തയെ 

പ്രാപിച്ചു പായുലിന്െറ പ്രെരണകൊണ്ടെ ശിരസ്സില് ഗിന്നിറ 

ങ്ങി ബാഫ്ൃസസ്ധിയെ പ്രാചി ചയ അധിടെ തമ്ങിനിന്ന ഉയ 

ന്റ നിര്പൊകചൊലെ തൊന്നനന്ന ഒരു പ്യധികയ ത്വചെങകകല് 

ഉണ്ടാകുന്നു അതിശഗെ രഭക്താൽബൃദമെന്നറിക അതിന്െറ ചി 

കുത്സയെ താഴെ പറയുന്നു 

രക്തൊല്ബുദ ചികിത്സാ 

ലു (ബലാകതകമുലാദി എണ്ണ) 

൯ -- വേലാക തകമൂലാലയകഷാഒയപിഷ്ടകല്ലി തൈഃ। 

മാംസിനഖസുരാക്ൈലംഫലത്രയതുരുഷ്ഠ കൈ 

ഥാ. സിധഃകെരൊല് ഭവസ്സറെഫസൂി ലജൊധായിഥാന്തിതടി 

മൂലക ദന്മേഥാവയക്ഷമിലമൂര്മമി പ്രഭയാജിതല് 



ലിം ശാദ്ധ്യായ ൦൭൫൭ 

കവന്തൊട്ടി പെര തെററാമരത്തിന് വെര മുത്തെഞ്ചക്കിഴങ്ങ 
ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു മാഞ്ചി നാഗുണം ത്തി 
ലത്തരി ത്ര'ഫല കുന്തുരുക്കം ഇവ അരപ്ൃകലക്കി വെള പം 
യൊ എണ്ണ യൊ ചത്ത ചാച്ചി യരിച്ചു തലയില് തതെപ്പ ി തന്നാല് മുല്ല ദം നിമിത്തമായിട്ട വചുതായ മരം ഉണങ്ങ 
ഠാശിക്കുന്നതുപൊലെ രക്തൊല്ബ്ൃദം ശമിക്ഷം 

(ബലാകാരസ്ധുരാദി ഒ, ് ) 
൧൧. ബലാകാരസ്ധരാഗസ്വൃഗ്ുടൂ ചീമുലസാധിതെ। 

കഷായെസലിലൊശിരകുഷ്ടയഷ്ട യ ചന! 
൪൨... മുസ്മാകതകമുലാക്കരാഗരാസ്റത്റ ഫലത്രധയൈഃ। 

സുരാഫ്വയമിസ ല്യാഞ്ചസാധിതസ്സെപി താട ശഃ॥ 
കുവനന്തെട്ടിചെര കാഞ്ഞിരത്തിന്രലെര അഗസ്മിമരത്തില് 

ലെര ചിററമൃതിന്ലെര ഇഖകൊട്ടെ കഷായധച്ച ഇരുഉവെ 
ലി രാമച്ചും കൊട്ടം ഇരട്ടിമധുരം ചന്ദഥം മുത്തെങ്ങക്കിഴ 
ങ്ങ തെററാമരത്തിന്കഒവര അഷഗ്ലാരിതെങ്ങ അരത്ത ത്രിഫല 
ദെഖതാരം ശതകുപ്പ) ഇവ അരവ്വുകലക്കി ലെളിച്ചെറ്റൂയെ എ യെൈത്ത കാച്ചിയരിച്ച മൂദ്ധംചില് തെപ്പിക്ക രക്തൊല് 
ബൂദം ശമിമംം 

(അമു താകതകാടി എണ്ണ) 
൧൩. അമൃതാക തകാം ഭൊദഖ ടിരാസന ചന്മെ നഃ] 

കെതകിമുലയഷ്ട്യാഫാ പകാരസ്മുരഫലത്രയൈ 9॥ 
ര തുല്യയാബലയാസി ദ്ധെനിഷ്ഠപാഥെചിഷ്ടകല്ലി തൈഃ) 

ക്ലാദി ഭിവ്വരികന്ദരസതുല്യം ശസംയത; 
ഥേഥ-- ക്കെ പാമഷ്ടാം ശസനൂന്പയഠതദധിഗുണംപയഃ। 

സ്മൂചത്രിഹഗുണംദത്വാപകവ രകെഫേലൊല്ഭപഃ। 
ന. സ്ഡ്ലെഫസ്മി ലൊല് ഭലൊയമദ്വാ ലുവ്യാ ഭ്യാമധിഷെഗ്രേ ബ്ദം ണൊമെധ്യൊവേ റ) ജന്ദ്രിയതപ്പണ ചി ററമമൂത ഒതെററാമരത്തിന്ലെര മുത്തെങ്ങക്കി ഴങ്ങ കര ങ്ങാലിക്കാതപ ധെങ്ങക്കാതല ചന്ദ്രാം ൭യക്കതപ്പെര ഇ രട്ടിമധുരം കാഞ്ഞിരത്തി യ ചെര ത്രിഫല ഇവ സമയം രക്കു ടിയെടത്തൊക്ം കുവര്ന്താട്ടിചചെര ഇങ്ങിനെ ചെത്ത കഷായം ഥു ഏലാദി അരച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെണ്ണയൊ എന്നുഭയാ ചെ ] 

൭ ടൂ 
ത്ത അതിഗൊടുട തുല്യമായി ശതാവരിക്കിഗങ്ങി ന്െറ ശിരും താ തിറ അഷ്ടാം ശത്താട്ട സമമായി അവണക്കെ ൦” രാവ ണക്കെണയില രട്ടി മുലപ്പാലും യ ണാ അല :ന൭ ക്യു അാശം 



൩൫൯ ആരൊഗ്ൃകല്ലദൂമമ ബാലലികി്സായാം 

മൂന്നു കൂടി യെടത്തൊളം തയിര്ലെഷടവും ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു 
തചയില് തെപ്പ്ിക്ക രമ്തൊല് ബുദ ശമിക്കും അത്രയുമല്ല മു 
ന്പറഞ്ഞ തൈലങ്ങകെക്കാഠം ഇതിന്ന പിശെഷമുണ്ട-- ആയു 
നെയും ശര രധൃഷ്ടിയെയും ധാരണാശക്തിയെയും ശരിര 

ത്തിന്നകാന്തിയെയുട ജഇന്ദ്രി യങ്ങാക്കബചത്തെയു മുണ്ടാക്ഷം 

(അരചൃതെപ്പം൯) 

൧൭- ക്ഷിഭണരക്താഗമെസ്സ്റെ ഫൈരെഭിസൂപ്ലുസ്യലെചയം। 
കുയ്യാദ്ദരു കരഞ്ജത്വഗഭ ധാമഭസ്സുമസ്മഭ ഃ॥ 

മുന്ചറഞ്ഞ തൈലണ്ദാ ൭തെക്കടുകയാൻ രക്തത്തിഴന്റതാ 

ഴ്, ശമിച്ചുതിന്െറശെഷം സുപ്ലുമായിക്കണ്ടാല് ഒദവതാരം ഇ. 

ങ്ജിന്തൊല। കുടുക്ക ഇവ തയിര്ലെഷ്തത്തില് അരച്ചുതെക്ഷുകു 
എന്നാല് ശമിക്ഷം ി 

6). തതി സൂഭബ്ലുജമ്ലൂകാട് ൪ റൃുത്വാസ്ുംതാദിരെചതതല്। 

കയ്യല്പക്വ ചരി സ്പാല്യയവ്രരണപക്രമമചരെല് 
അധികമായി സുംഭി പയപൊയാല് അട്ടയിട്ട ചൊര കളഞ്ഞ 

തീന്െറംശെഷം മുന്പറഞ്ഞ മരുന്നുചഠാതന്നെ മെല്പ്രകാരം 

അര ലൃതതക്ഷള് പ ഴുത്തൃപൊയാന് കുത്തിലാത്തതിന്െറ ശെഷാ 

വന ചികിത്സയെ ടുച്പയ്ക്കു | റ 

അസ്രശൊ ഹത്തി്നന്െറ ലക്ഷണം 

൧൯ -- ചലൊഫിതകാഠം നൊ ൃടിത്താ നാത്ൃയന്നതിസമനവിതഃ [ 

അന്തനിലശ്ചനിമുശ്ചമൂലമദ്ധ്യമപവ്യണൊഃ॥ 

൨൨... ബാഫെപാമ്മധ്യെതകഥൈവൊപ്പപൊയ്കകു ശ്ശൊ ഫൊജായ 

തൊശിശൊഃ।തമസശൊോഫജോനിയാ ച്വികി ത്സാതസ്യകഥ്യത്തെ 
ചുഖന്ന നിറത്തൊടും കാഠി ന്യത്തൊട്ടംകൃടി പൃത്താകാരമായി 

വമ രെ ചൊക്കത്തൊട്ുകൂടാതെ കയു!ന്െറ മുല സന്ധി യുട്ടെയും 

മദ്ധയസന്ധിയുടെയും ഇടയിലൊ തൃടകളിലൊ പ്രകാശ ച്ച നട 

പിന്ന താഴ്ഗയൊട്ടം കറപ്പ്പൊടുംകൂടി കാണെന്ന ധിര അസ്പരശൊ 

ഫമെന്നറ.ക- അതിന്െറ ചികിത്സയെ ഇത] നതാഴെ പറയു 
ന്നും 

അ സശാഫത്തിന്െറ ചികിത്സാ 

(ഗആ്വാമുലാടി രിതെല൦) 

ഇ. 0... ഹുണ്ടാമൂല ബലാമൂലഗു ചിദംരുസാധിതെ! 

നിഷ്ലാഥെകഷ്ടദെലാഫവനാതഗൊരെചെ നാഗ്വിതം॥ 



ന്റ് 

ലിം ശാദധ്യായഃ 

൨൨... ഭസൈഭമയകബലാംഭഭാദഫയമാരഫപത്രയ! 
കല കൃത്യത! ലൊത്ഥൊ ലാഭ സ്സറഫഭകെരൊദിതൊഥലാ। 

൭.൨ - പക്െവാസ്രശൊഫമമല്യഗാന്മൂര്ദ്ധ നിക്ഷി പഡ്രംനി 2 

ത) ശഷത്കമു ത യൊടു കവാഥെസിദ്ധൊമിടി തിക പുരിതൈഃ॥ 

കുന്നിചെര കുവത്തൊട്ടിലെര ലിററമൃത ദെചതാരം ജഇച 
ചൊണ്ട കഷാവംവച്ചു കൊട്ട ൭3വതാരം തകരം ഗൊരെൊ 

൧൮൦ കരിാംകുവഞ്ഞിചെര കുവന്തൊട്ടഒലര മുഴത്തങ്ങക്കിശ 

ഒങ്ജഅലരത്തൊലി ത്രിഫല ഇവ അരച്ചുകലക്കി എഐന്നുയൊ 

൮. 

ഡെലിച്ചെണ്റയൊഖെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തലഷില് തെവ്പ്ിം൨െ 
അല്ലായെങ്കില് തെററാമരത്തിന൯ു വെരും ചിററമൃതും കഷായം 
വു മെരപറഞ്ഞ മരുന്നുകറാതനെ അരച്ചുകലക്കി ഫന്ണൂടയൊ 
ലെളിക്ചെണ്ണുയൊചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തലയില് തെപ്പുി 
അസ്ശൊഫം ശമിക്കും. 

പൂഷവ്യാഷക്കാനി ഖി ലൊപ്യത്രഫിതൊലി ധിരതൊസ്ൃതു] ത 
മമലശാന്തമയകഷ്യാടിതിഫാരതഭാഷിതം[ 

രക്തൊല്ബുദത്തിറ പറഞ്ഞതൊക്കെഴ്ം അസ ശാഛത്തി 
ന്നും പറവന്നതാകയാല് അതുതന്നെ ചെയാല് മതിയെന്നഷാ 
രതാ ലായ്യന്െറ മതമാകുനം 

൨൭.-- പികാരഥെദെസന്ദ ഷ്ടെഫൌതൊഭെ ദൌസംശയ$। 
ജതി ഫെ ചഥകര്് സ്കാടസ്െപേത്രചമഭ ധാ 

. ല്യാധിക്ക ഭെടമുണ്ടെന്ന ആകൃതി കൊണ്ട സ്ഥിരമ്ലൊട്ടി രീക്ഷ 
വ്വൊറം ൭ ഫതുരഭദംഗുഴട ഉണ്ടാകാതെ ഇരുന്നുകൂടാ എന്ന ഖി 
ചരിച്ചു അല്പമായ കൊയവിശെഷത്തെ കാണിച്ചു ചെറെത 
നെ ഫെമാചായ്യന് ഇതിന്ന ചികിത്സയെ പഠത്തിര് കടന്നു. 

(അരച്ചുംതപ്പായ) 
ഒറ) -. കൃതമാലതാവചാംസാലംപാരന്തിമുല വല്ല! 

നാള! കെരസ്യയദു൭ ദ്ധനപിഷ്ടവാകഷ്യാദമിലെപനം॥| 
കാന്നത്തൊല] തെച്ചിചലെരുമല്തൊലി ഇഖ തെഞ്ങാപ്പും 

ലില് അരച്ചുതെക്കുക - ഒ (സ്പലെലാൊഫഠ ശമിക്കും. 

(ശാരിബാദിലെപനം) 

൨൬.. ശാരിബാഭ ധെരിമ്മലത്വമ്ന്തമിഷ്ടാമരദാരുഭ 
മസ്മൂപി കെഷ്ടവ്യി ഭലപൊധാകത്ത പ്പസു പ്ര ശാന്തയെ 

നന്നാവിക്കിഴങ്ങ ഏകചനായകത്തിന് ഖെരുമ്മല് തൊ 
ലി മഞ്ചൈട്ടിപവ്വൊടി ദെഖതാരം ജപ തയിര് ധെട്ടത്തില് 
അരച്ചുതെക്കുക-. അയ്രശൊഫം ശമിക്ഷംഃ 



൩൨൫൮ ആദരരൊഗ്യഷല്പരൂമ ബാലചികിത്സായാം 

(ആരഗ ധാദികഷായം) 

൧൦-- ആരഗ്വധകദംബത്വഗ ഭയാശാരിബാംബു ദൈ 
സപ്പടൊ ലൈക്ടത?ക്വാഥൊമധുയുകചനിഷന്തിതം॥ 

കൊന്നത്തൊലി കടമ്പിന്തൊലി കടക്ക ന 
ന്നാറക്കിഴങ്ങ മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ പടൊചം ഇവകൊണ്ടു ക 
ഷായാവച്ച തെന് ഉമെപ്പപൊടിചെശ്ത സെഖിപ്പ്ിക്ക- അസു 
ഒശൊഫഠ ശമിക്കും 

(തൂമൂസിച ല്ല ലാടി വ്രതം) 

൨൮. തുകസിപ്പ്ല വാഭിരുകന്മാനന്താനി ശാരസ്വെ! 
കല്ല കൃതൈകണാദ്വന്മാകട്ടകരാഫിനികാനത്രൈ[ 

൨൯... പാഠാലി കം ഗദെ ചഫപമഞ്ജിഷ്ടുമേധു കെസ്സു മൈഃ। 
പകം ഫ്ൃതഞ്ച്പാശനെയലെപനാദ്വാനിഫന്തിതം। 

തു൭ഒസിയില ശതാധഖരിക്കിഴങ്ങ കക പച്ചുമഞ്ഞ0ം ഇവ 
ററിന്നിരില് തിപ്പ്ചി അത്തിത്തിപ്പുചി കുടുകരൊഫണി 
തകരം പാഴക്കഴങ്ങ ധിഴാലര] ദെചതാരം മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി 
എിരട്ടിമധുരം ഇവ സമമായി ചെത്രമ അരലകലക്കി ഉനയ്യു 
ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സെഖിക്കയും പുരട്ടുകയും ചെ.യ്യിക്ക-- ജാ 
സ്രരശൊഫഠം ശമ്വക്മാം 

ഗാപ്പകലക്ഷണം 

൨.൭... സ്ഥാനെ ര ശൊഫസ്ധ്യൈവ സ്യ പ്പാഫൊരുണതരക്ച 
വില കക്കപാകസമാകാരശ്ശ ച0മകോകൃതി ടസ്സ്റി തൈ 

൩.൧. റ്റ്്ൊടകൈരന്പിതസ്സ്( അഗാഫജവക്ച്യ 
താമാംഫ്ൃഗ്ഗല്ലക നാമ്നാ മികിത്സാതസ്യ കഥയ 

അസ്ര ശൊഫത്തിന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥാനങ്ങളില് തന്നെ എററ 
വും ചുധഖന്ന ഗീരത്തൊടുകൂടയതായി കന് കായയുടെ 
ആഅക്ൃതിപൊലെ ജംരിക്കുന്ന ആകൃതി യൊട്ടം ചാമയുടെ മണി 
ഷാ ൨.0ലെ ഇരിക്കുന്ന വെളുത്ത ഉണി ലുകമ്മൊട്ടം കൂടിയതാ ' 
യി കഠിനമായ ചെദന ചുട്ടനിറല് പനി ജചകയ ഉണ്ടാ 
കരന്നതായി യാതൊരു നിര കാണപ്ലെടുന്നുചൊ അതിനെ ൧ 
ലംമെന്ന പറയുന്നു. അതിന്െറ ചികിത്സയെ ജതിന്നുതാംഴ 
പറയുന്നും 



ലിംശര്വധ്യായ& ന൯മൃ൯ 

ഗല്പക ചികിത്സാ 

(മുസ്മാധംത്്യഭിതൈലാ) 

൩൨. മുസ്മാധാതൂരിബ ലാ വില വഫലത്രയസു രാഛവയെഃ। 
. രാസ്ല്ാകതകമൃലാമെഡ്യന്നിഷ്ലവാഥെസം പ്രകലിതെ 
൩.൨... ദാരുചൊരഫരിദാത്വടെ ാഗകെസരയഷ്ഠി ദി] 

സ്ഥൌണെയകമിസി ചൃഷ്രേ ശാരി ബാകഷ്യലനനൈ?॥ 

൩ ര... സലിലൊ ശിരമഞ്ജിഷ്ഠാജിരകടവയജൊംഗകഃ] 
തഗാരൊച നാഞ്ഞ നാഭ്യഞ്ചേപ ൭.൨8കെരഫലാന് ഭചഃ॥ 

൩.൭... സ്റ്റ ഫസൂികലാല് ടഭവാവാചിമൃര്ദ്ധ ധിദത്തൊരിഫ 
ന്തിതം॥ തെനൈവത ത്തകയ്യാച്ചലെപച നംഫോരെണ്ുടദിഃ॥ 
മുത്തങ്ങക്കിഗങ്ങ വെപ്പിക്ക കുവന്നൊട്ടിലെര കൂവമത്തി 

ന്ലെര ത്രിഫന് ദെൌൈഖതാരം അരത്ത തെററാമരത്തിന്ചെ 
ര ജലകൊണ്ടു കഷായം വെചു ദെഖതാരഃ കച്ചരിക്കിഴങ്ങ 
മരമഞ്ഞളത്തൊലി നാക വ്വ ഇരട്ടിമധുരം തുണിയാംകം ശര 

. തകുപ്പ] പുലിച്ചുമട് ന്ലെര നന്നാറിക്കിഴങ്ങ കൊട്ടം ചന്ദ 
ജം ഇരുലവെല! മാമച്ചും മബ്ചട്ടിപ്പെൊംടി ജീരക കരിഞ്ചി 
രകം അകില ഗഥൊരൊചഠം അഞ്ജു നക്്പെ ഇവ അരച്ചുകല 
ക്കി വെളിച്ചെണരയാ എണ്ണുയൊ ചെത്ത കാല! അരിച്ചുതല 
യില് തെപ്പിചെ നെല്ലി പവത്തുപൊടിച്ചു മെല്വറഞ്ഞ െത 
ലത്തില് ചാലിച്ചു പുരട്ടുകയും ചെയ്ക. ഗല്പകം ശമിക്കും 

(മുസ്മാമധുകാദി ധാരാ) 

൩൯. മുസ്മാമമുക ശാലു കതന്ത്രികാതിലചടന 
പിഷ്ടു ക്ഷ രെണസംയൊജ്യതെവസെകൊി രന്തരൃദ്ു 

൩.൭. പ്രവൃദ്ധദാകഥകത്ത പുസൂത്തൂതെരെവയൊജ്ിതം] 
ലരികന്ദ സോയധ്ാഹുസ്സെ കകമ്മിണികെച്വ॥ 

അധികമായ ചുൂട്ടുഹി൨ല് ഉണ്ടാകില് മുത്തങ്ങ ഇരട്ടീമധു 
രം ആുമ്പല്ക്കിഴങ്ങ കെനതല് ടിഴങ്ങ ചെങ്ങഴി ഹിര്ക്കി 
ങ്ങ കരിംശു൭൧ഖഴങ്ങ താമുമുഖിഴങ്ങ ചി ററമൃത എ ൭൭ ചന്ദ 
നം ഇവ പാലി അരല്ൃകലക്കി അതുകൊണ്ട ധാരച്ചെയ്ത്_ 
ഒമെല്ച്ചറത്ത മരുസകഠം ശതാചരി ക ഇങ്ങിനെ നിരിീല് ആ രച്ചു കലി അതുകകാണ്ടെ ധാര ചെയ്യണമെന്ന ചിചരുക 
ഒ. 30 



൩൩൪൭ ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

നചു- സെകാലസാനെ പ്രാഗ്ുക്തലെപ ഥഞ്ചസമാചമ ൭൭] ആരഗധധാഭിയി യ്യൂഥ പേയേയെച്ചുമധൂല്കടംു 
ധാരകഴ ഞ്ഞാല് വാപ്പവണ്ണം തൊത്തി ൭മെതല്പറഞ്ഞ തല 

ത്തില് നല്ളിക്കപ്പൊടിചെത്ത പൂരട്ടകം-. ആരശഗ്വധാദി കഷാ 
൮൦ നാലില് ഒരെ8 ഭാഗം തെന്ല് ചെ ത്ത സെധിപ്പ്ിക്കം 
൦൨൯.സമ്യശ ണെസ്തിന്സഞ്ജാതെരരാപ നൊത്ധാമുപക്രമം 

ലക്ഷ്യമാണംധിദധ്യംച്ച നാന്ത'പാകൊയഥായ്രജെല് 
നല്പയ്രണമായി ചമഞ്ഞാല് ൭ണഭത്തിന്ന വെണ്ടി ഇതി നതാകഴ പറയുന്ന ചികിത്സയെ ചെഡ്ലു_ എന്നാല് പഴുപ്പ് അക 

താഷ്ക്കു കടക്കാതെ ഉണങ്ങുകയും മെയ്യും, 
ര൦ാ- ഫി ംഥേരിതാലഞ്ചതുത്ഥഞ്ചശിഖി തൃത്ഥതം| 

ന്ക്രമാലസ്വബിജഞ്ചമഞ്ജിഷ്ഠാമെരരണം ശകൃടല്[ 
ര-8-- സജ്ജന യുസേമെതാനിക്രമവൃദ്ധാനി ചൂ്്റുമയല്। 

മധൂച്ഛിഷ്ടെനതച്ചു്നുംദ്വി ഗുണെവദൂതേനതു। 
൪2... സയൊജ്യരക്ഷെല്ഗൊശുഗൈയഷിധായലഭിഷക്കത 

ആദായകിഞ്ചി ല്സന്താച്യുലെലചണ്ഡെനു സജജയെജ്യ 
൪.൩... ശിടധിതവ്രണെതച്ച പ്രാ തസ്സുംശെധോിതെപുഗഃ। 

സായംത്യക്തവാതകെഥലാ ന്ൃന്നദധിതാതൂശൊധിതെ | 
൪.൭... എഏതദധ്യണാനാംസ ശ്ുദ്ധിംതൂഡത്വം ലാത്രൂയക്ടു തി! 

ശൊധമെക്ഷ രി ചല്ലസ്യ്യധിഷ്യയഖദപരമിഷ്യത്യെ 
ചായില്യം ൭ ചൊന്നരിതാലം ൨. തുത്ത൩തുരിശര- മൂ 

മ്ങിന്കരു ൫ മഴഞ്ചെട്ടി പ്പൊടി നു ആട്ടി൯മലം ഒ ചെഞ്ചല്യം 
പ ഇങ്ങിനെ ഓരെ ഭാജം അധികമായി മെല്പറഞ്ഞ മരുനം 

കഠാ തൂക്കി എടുത്ത ഒക്കക്കൂട്ടിപ്പൊടി ചു ശിലചപ്പൊടി.യിട്ട ആ 
പ്പൊടിയിലിരട്ടി ചെളുത്ത മെയ ഉരുമി അതിയൊട്ടകൂടെ ചെ 
ത്ത പശുഖ ൯ കൊമ്പിലാക്കി സുക്ഷിച്ചു ധെണ്ടപ്പെ0ം അതി 
ല് നിന്ന ഒവണ്ടതെടുത്ത തിയ്ക്കിന്െറ ജ്വാലയില് കാച്ചി അയ്യ 
വുവരുത്തി തുണിയുടെ ഖന്ധെത്തിന്മെന് തെച്ചു ആഖണ്ഡംരാ 
ലിഭല യ്രണത്തിന്ന ശുധ്ധിഖരുത്തിയതിന്െറശെഷം യ്ര ണത്തി 
ന്മെൽ പററിക്കുക-- പിന്നെ പയ്യുന്നെരം ആ ഖന്ധം എടുത്തു 
കളഞ്ഞ ശുദ്ധിവരുത്തി ലെറെ ഉണ്ടാക്കി ആയത പററിക്കുക 
ഇപ്രകാരം ചെയ്യാല് യവ്വൃണത്തിന്ന ശുദ്ധിയും ഉണക്കവും താ 
മസം കൂടാതെ സിദ്ധിക്കും വ്രണതശ്തുദധിലരുത്തെണ്ടതിന്നു നാ 
പ്ലാമരക്കഷായം ഉത്തമമാകുന്നു: 



പം ഹി ലിം ശാഴ്യ്യായ? ി ന ൩൧ 

ധ് കുപ്ഷ ലക്ഷണം 
ന. 
പ ല് 
_ &൭.൭.. ജഘയൊടടമൃഷ്ടഭാഗെയൊജായതെമാംസ ശാലിനി] 
കര് ശ്രനൊഷ്ടൊമധ്ൃയനി മൃശ്ചസംഭശാഫഃ മുപശാഫ്വയ 
റം 8] 

൪൭.൬... സപവക 3പുയസാസാചെഗാഭിരകൂപപസ ന ഭു 

ഭശ്യതെകൂപകൊനുമ്ലോതെന വൈദ്യെരുദി യ്യയുതതെ॥ 

ജാഘചമ്ടടെ ൃഷ്ടഭാഗത്ത ങ്കല് മാംസവുഷ്ടിയൊട്ടകുദിയ' 

സ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ച ചക്കിന്ന ൭.യച്ചയൊട്ടം നട്ടചിന്നതാ 

. ഴു യൊടടംകൂടിയതായി യാതൊരുനിരളണ്ടാകുന്നുച്ചെം അതിനെ 
കുപകമെന്നറിക-- മെല്പറഞ്ഞ നര പൊട്ടി! വാന്റാല് അധി 
കമായ ആഴംത്താട്ടകുടിയതായി! വരുന്നതാകയാല് ുവമെന്ന 
പൊലെ തൊന്നും-. അതംഫതുചായിട്ട വൈദ്യന്മാര് തിനെ 
കുപകടമന്ന പറയുന്നു -- ജായാ എന്നത കാലികന്റ മുിംന്റ 

യും ഭതരിയാണിയുചടയും മധ്യഭാഗമാകു നു കൂപംമന്നമ ക! 

ണറാകുന്നു 

കുപക ചികിത്സ 

$ (പ്രി യാളമൃലാടി തൈലം) 

ു ൭ 
൭.൭. പ്രിയാകമൂലയഷ്ട പ്ാഫവഗുടൂ ചികതകൈഴകൃതെ! 

കഷായെത്രിഫലാപകഃകെരസ്സെഹൊത്രശ സ്യതെു 
മുറമരത്തിന്൭ചെര ഇരട്ടിമധുരം ചിററമൃത തെററമമരതഞ്ഞി 

! ൯ലെര ഇഖകൊട്ടെ കഷായാവച്ചു ത്രിഫല അരച്ചുകലക്കി ലെ 

൭ ൩0൭ ൮, ॥ ് 1 ി ത ന] | തു കിച്ചെട്നചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തലയില് തെപ്പ്ികക 

(വില ാമുതാദി തൈലം) 

൪-൮ -- പില്ധാമൃതാബ്ദുദചാഫചലാടയലേകലി ടത ) 

ഭാര് കതകമൂലാല്യാമചിനിഷ്ഠ ഛഥിതെംഭസി॥ 
൯. പ; 3ദശെഷെപരി സാപ്യപൂതെചി ഷ്ടൈശത്ചകല്ികതെെ] 

താല [സപത്രമുസൈലാല ചംഗ നാതചന്ദെ റ 
൫ ടേ രാപ്ല്രാചൊകയഷ്ടാചാവരൊപനാഗ 9: ൭: കുട ൭2; 

മാംസിഫലത്രയാഭ ാഞ്ചപ കവ ചൈെരഫലൊല്ഭചു 
ട് ഗ് വയ് പ്ര. ക് 

6൦. സ്സ്റെഫസു! ല സമുത്ഥൊലാപുവ്വസ്താദധി ചൊഗു ണം! 
പ്രട്തടൊചെതെ നാസെഃസുതരാംതരശസ്ൃതെ, 

രന 



൩൬൭. ആരൊഗയകട്ലൂറ്റമെ ബാല പികിത്സയാം 

ജുവഭൃത്തിന്ഖെര ചിററമൃത മുത്തെ്ഭക്കിഴങ്ങ ക്രെചതാ 
രം കുവന്തൊട്ടിവെര താന്നിക്ക ചെവതെക്കിന് ചര തെററാ 
മരത്തിന്ചെര ഇവകൊണ്ടു കഷായയവെച്ചു താലീസപത്രം മു 
ത്തെഞ്ക്കിഗങ്ങ ഏത്ത ഇലഖവാശ ത്താപി തകരം ചന്ദ 
നം അരത്ത കച്ൂരിക്കിഴങ്ങ നഈരട്ടിമധും ശൊരൊൌൊഖഡം ആ 
കില കുംകുമം മാഞ്ചി ത്രിഫല ഇവ അരച്ചുചമക്കി ലെക്കിെ 
യൊ എണ്ണുയൊ ലെത്ത കാച്ചിയരിക്കക രാ എണ്ണ മന് 

പറഞ്ഞത മഷെക്കാഠം ഗുണാധിക്ൃയമുട്ുതാകയാല് ദൊഷകൊപ 
ത്തിനെറ ആധിക്യത്തിനെ അനുസരിച്ച നാദിച്ചു തലയില് 
തെപ്പു!ക്രക 

൭൨. മധു സ്സറഡ്യായുതെസ്സിദ്ധംകവാഥമാരഗവധാദ് ഭ്ഃ] 
പായകയടനുലെ പഞ്ചശാരബാകൈ്ട പ്ര കല്ലധയെല് | 

പാവുചെത്ത ആരശ്വധാദ! കഷായം സ്വെധിവ്പ്വി ശാരി 
ബ്ചാമി അരച്ചുപുരട്ടുക 

6൭൩. സമ, കക്ഷരിതചുയംതുസംശൊധ്യബ്കകാഭേസാ। കിം 

ശുകസ്വരസെചകെക്വന്ലെടൂമൈസ്സു മുദിരയെത॥ 
$ 

പൊട്ടി നല്ലപണ്ണും ചലംലാന്രപെൌയോല് ഏരി ഞ്ഞിത്തെര് 
ലികൊനണ്ട കഷായവേച്ചു ആ കുഷായം ആറിയാല് അതുകെര് 

ണ്ട കഴുകി ശുദ്ധിഖരുത്തി ഹല്പവണ്ണം തൊത്തി കൊതമ്പ പെ? 

ടിച്ചു കരുമുരുക്കി ലയി രില് ചെലിച്ചു ആറിയാല് അത നിരക്മു 
കരെ ശ്വലയല് പുരട്ടി മീതെ കെട്ടുകയുമാം എന്നാൽ ക്രമെ 

ണ മാഠനംം പദ്ധിച്ചു കു ൧ തൂരുകയും ൭2൧ യ്യം 

യി സമുടി റ തുപുവ്വൊനരൊപപ ണാത്ഥമുപമം! 
൫ ട് 

കയ്യാല്ഖേക ക വപ്ംാംഭസുത്രാപിഷ്ടഞ്ചശൊധനെെ 

മാം 

ണ്ടി മുന്പറഞ്ഞ ചികിത്സയെ ചെയ്തു അധിടെ വ്രണത്രൂദ്ധി 

൭ നാലാമരക്കഷായതന്നെ ചെണമെന്നില്ല ഫ്വിരിഞ്ഞിത്തൊ. 
൨ 

ല്കൊണ്ടെ വെച്ൃതുംകൊമ്കാം ഇപ്രകാരാ ചിചിത്സചാ ൭൨൧: 

യ്യാല് കൂവകം ശമ.ദ്ദം 

ല് ധണ്രെമ ൪ ണക്കത്തിന്നുലെ സം ലദ്ധിച്ച ചെണ്ടുംവണ്ണുമായാല് ഉ ൭ 

അജഗപല്പക ലകഷഷണം 

൫൭... കന്ഡധൂലൈഃ ൭0 നൈസ്റ്ററൊ ടൈികാകിണിഫലസന്നി 

ദൈഃ। ആചിതൊ ലിചുലഃകിഞ്ചദുന്നതൊയഃവ്ായത്തെ 



പ . ലിം ശാദ്ധ്യായ 4 ൩.൩൩. 

ലല യെ... നിലാശ്ൃഫലകമ്ല്ായശ്ലൊഫഃകൊപ്പ യൊസദഥാ। 

ജംഘയൊശ്ചസലിലേത്തയൊഭിഷ:ടിരജഗല്പകഃ॥ 

കഠിനമായ ലൊറേച്ചിലൊട്ടകൂടിയലയും മാദ്രി ല്ൃത്തേഖ 

യുമായി ചിലന്നിക്കരുവവന്െറ ആകൃതി പെലെ ഇരിക്കുന്ന ആ. 

കൃതി യൊട്ടേകൂടി യിരിക്കുന്ന പുകകങ്ങക്െക്കൊണ്ട ഇടുന്ന പ 

രൃപ്പാടടകൂടി അല്ലമുയനാ കരിങ്കല്ലലകയുടെ നിറംപൊലെ ജ 

രിക്കുന്ന നിറത്തൊടുകൂടിയതായി യാതൊരന് ര കൊപ്പുരങ്ങളി 
ചൊ ജംഘകകിലൊ ഉണ്ടാകുന്നുചെ അതിശധെ അജഗപ്പകമെ 
ന്നറിക- മലയാളിക ചിലന്സി എന്നും കെ്ൃച്ചിപന്ന! എ 
നസ ജൃതിനെ പറയുന്നും 

ല് അജഗപല്പക ചികിത്സാ 

(അമൂതാവെ ത്സ്ധാ തൈലം) 

&൭-- അമൃതാധെതസാനന്താ ധക്തമാലദക്ലൊല് ഭവ 
ട് കം 

രസെജിരക സൈരെയ നിശാദാരുഫലത്രയെ॥॥ 

൫൮- സലി ലൊ ശിരകഷ്യണ്ദേ ന്ദ ാശ്ചാവക് കതെ 

സ്വിദ്ധകെരൊല്ഭരവസ്സ്റെഫരചാനെ നാഭ്യഞ്ജരനെനച്। 
6൯. തൈമെചസിദദ്ധെധിഷ്ഠയ ധവാഥെകടല്്െസൂൈരൈഖസാധി 

തയു ല്ലേതംപാലിന ഫന്ത്യശ്േനിചിതമജഗല്ലുകം) 

ചിററമൃുത ആറവവഞ്ഞി കവക ഉത്മിന്തകുിര ഇഖററിന്ല് 
നിരില് ജിരകം കരിം കുവഞ്ഞിഖെര വഴട്ടുമഞ്ഞാം ദെൈചതാ 
രം ത്രിഫല ഇരുവെലൂ]ി രാമ ച്യഠ കൊടുഠ മുത്തങ്ങ ഇങ്ങു 

 ചന്ദധംജഖ അരമ്വുകലക്കി ഖെ്ലിച്ചെ നമെഞ്ഞ 'കാച്ചിയരി 
ച തലയില് തുപ്പി ക്കയും പ്യാധിയുച്ചെ ടത്ത പുരട്ടുകയും സെ 
വിപ്പ്പിക്കയും വഥായ്ക്ക മെല് വ്വ ഷാരം ൭൧. കാച്ച! ഒസചിപ്ധ്പിക്ക 
യുമാം എന്നാലും മെല്പറത്ഞ വൃച്ചാരം ഒവളിച്ചെ സ കാചി 

) ല് ടു 
1) മു 

തലയില് തെപ്പ്ി ക്കയും ധയെണം 

(വെതസാ തമാ ദീ കൃഗ മ) 

സാ. പെതസാമ്ലതാഷകന്ദ 2] നി നിര രുചമ്മണി। 
ദമായി നക്തമാലസൃതരൊസൂരലക സ്യ] 

൩൧. ഭഷ്ഠാനികെരംസ്ത്റുഫെത്രപി പ്നൂ സമ്മേകയെല് പുഷ 
തന്ന ഹന്ത്യനുചെചെനലഫി ഷ്യമജഗപറ്പുക॥ 

ഞെരിഞ്ഞാപുക്ളിംചിഴങ്ങ കൊല് പ്പ് വെരുമല്തൊല് തു, 



നി ലം നി ത് 
മം ത ിട 

ന ി 

[ ച്് 

നി ന 
ച് ന സ്രം ആരൊഗ്യകല്ലമൂമെ ബാചചികിത്സായാം 

ങ്ങിന്തളിര നിരട്ടിത്തങളകിര ഇവ വെളിച്ചെണ്ണയില് വവത്ത 
വല്പചണ്ണും ലൂചന്നാല് ആ ഖെപ്പിച്ചെനയില്തന്നെ അരു 
൭൨. ത്ത പുരട്ടുക ചുരുക്കത്തിലു ജൂ അജഗല്ലകം ശമിക്ഷാം പ്ര 
ബലമായാത മു൯ചറഞ്ഞ ചികിത്സയെ പെയ്ക്കു 

ഇന്രെമ്മ ലക്ഷണം 

൩൨... ഗുല്ഫാദധസ്മാല് സവൃത്രല്യാ പ്ല രാഫൊമഫാ ന്ഗുരുഃ। 
. ര! ു ്റ്യൊടൈഃ പ്രപ ഴയാസ്സ്സു ൭ ക്ഷ്യ്രാച തൊബ്ബഫഹ്രഭി പര] 

൬൩... തലയൊരന്തരെംഗുല്യൊരംഗുലി നാഞ്ചപാഠ്ഭവയൊടി 
ജായതെയസ്സുഖിജെതയ ഇന്രമ്മഇതിസംജ്ഞയാ॥ 

കാലിന്െറ ഉ ജ്നടി ലിരലുക ടെ മധ്യം ലിരലുക ളുടെ 
൭ രുഭ-ഗം രോ പ്രദെശങ്ങള ല് സൂക്ഷ്യങ്ങളായി വളരെ സം 

ഖ്യയൊട്ടകൂടിയ പു ൮ കങ്ങളൊടുകൂടെ തെരിയാണിക്കല് നി 
ന്൩ താടഴ എല്ലാടവും യാതൊരു നിര ഉണ്ടാകുന്നുഖൊ അതി 
ശെ ഇണ്രെമ്മമെന്നറരിക 

ഇന്രെമ്മചികിത്സാ 

(കാരസ്ൂരദകാദി കെതലം) 

സര... ക രേന്മരദളാനന്താചിജയാപത്രജെരസൈി 

കഷ്ലെനപഞ്ചഗന്ധേധസിഖഃകെരഫ൧ലൊ ഭവഃ 

സ൫- സ്നെഹസ്മി ലൊല്ജലൊയദ്ധാദൃദ്ധിടത്തസുട്ടല് ഭലെ। 

നിമിത്തമസ്പജൊഠഥയന്യാദച നാമനസംശയഃ॥ 

കാഞ്ഞിരത്തി ന്തളിര കഷ കുട്ടദമെരത്തില ഇപററിന് 

നിരില് ഇരുഖെലി രാമചൂും കൊട്ട ചന്ദധം ഇരട്ടി മധു 

താ ജവര്യാരച്ചുകലക്കി ഒറയയൊ ലെളധെനുയൊ ി 

കച്ചിയരീല്ു തലയില് തെപ്പ്ിച്ചാല് ഇഭന്രമ്മത്തിന്ന ൧. മു 

ത്തചായ ത്തേത്തിനെറ താഴ ശമിക്കും 

(ശിലചല്യാദി കെതലം) 

ര് 

ശിപപലിനി ശാകൃഡ്ഠാതുള സിപത്ര മെരസൈ। 

രി ദ്ൂചല്ലയഷ്ടപ്യചോവമഞ്ജിഷ്ഠടാപേത്മ കെസരൈഃ॥ 

അബേഷ്ടരിലകാകശൊകവല്ല്യലൈ പ! ഷ്ട കല്ലി തൈ ട് 2 പിഷു 
സിദ്ധാകെരൊരഭചസ്കറെ ഫ൧ഇന്രൈമ്മംലിനിയക്കയി ി 



വിം ശാദധ്യായ ൨൬൭ 

കരകകത്ത.ല പച്ചുമതഞ്ഞഠാ കവത്തതുള സി ഇവററിന്ല് 

നിരില് നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി ഇരട്ടിമധുരം മഞ്ചട്ടി പ്പ്പൊടി 

താമരയല്ലി അമ്പഴത്തിന്തൊലി മയിലെജിന്തൊലി അ ശൊകത്തിന് തൊചി ഇ വഅരച്ചുകലക്കി ഖെളിച്ചെന്ണചെത്ത 
കാമി അരിച്ചു പുരട്ടുക ഇന്ര്രെമാം ശമിക്കും 

(ധാര 2൭) 

൩൬. പ്ര വൃദ്ധശ്ചയ ഥൌതത്രദുവ്യായഷ്ടിചതാരസെ] 
പിഷ്ടപാഭയാസേമാലൊഡ്ധ്യതെനുപ്രമേച്ലകഷ്യതെ 

കാലി ന്െറ അടിയിഒന്മെന് നിര അധികമായി ഉണ്ടാഷില് ക 
൨ക ധള്ളിക്കാഞ്ഞിരം ഇവററി൯ധിരില് കട്ട അരച്ചു കച 
ക്കി അതുകൊണ്ട ധാരചെയ്ത തന്െറ ശെഷംമുന്പറഞ്ഞ തൈ 
ലം പുരട്ടുക ഇവഖെയ്യാല് ഇന്ര്രെമ്മം നല്പധന്ണ് ശമിക്കും 

ജഡ്യ്യകലക്ഷണം 

൩:൧൭ ശിരസസ്രരച മാ ണനാമൃരണാസുജസ്സി രം 
൭ ി ൂ പജ്ക്കിപ്രധാലി നി സൂബ്ലു പ്രസാരാകഞ്ചനാസഘാാ] 

സൂ പാര്ഷ്ണൂി സ്സ ശൂലശഗ്ശൊഫാഡ്യസ്മിവ്യദാഫശമജായതെ | 
യന പ്ലസ്സുധിമജെത്തയനുച്ചികിത്സാഥക്ലല്ലത്െ 
ശിരസ്സികരന ന്ന ഇറങ്ങുന്നരക്തം അകത്ത അധ'കമായി 

തിഞുക നിമിത്തമായി അരെടമ്ട്ടി! നിന്ന കാലികന്റ ക൭ 
വ്വിന്ന ൭ ൩൫൪൭. യൂ തെരമ്പ സുംഭിച്ചു കാല നിത്തുക മുടക്കുക 
രം രണ്ട കമ്മങ്ങക്കെ മുടക്കുന്നതായും മടമ്പിനെ ഖെദദയൊ : ി 
ടഠ നിരൊട്ടം കഠിറമായ ചുട്ടന റം ലാട്ടം കൂടിയതായും ന്യു 
തൊരു രൊഗം സംദവലിക്കന ചൊ അതിനെ ഇര്ധാകമെന്നറിക ന്െറ ചികിത്സ അത്വനെറ ചക യയ ഇ തിന്നുതാഴ്െപറയുനം 

ഇഭാകലികിത്സാ 

(തലയില്തിരുമ്പുലാന്) 

൯൯ തിന്ത്രിണ് (ച നസൊദെ' ം 
- തദ്ര!ണ പ നസൊദെവഗതരുകെരമംഥിരുഥോപ] 
കാരസ്കരസ്പ്യൈഷ കൈസ്സഷരാ സ്ത്ാഭയായി ശാ3॥ 

൭-- മാംസി മധു മത്ഞ്മി ഷ്ലോബലാജലദവഖെ ധി കാ) 
പെശകാരുകുലായാക്ഷലികഷാഡി ഡഖാഠാനിച്ചയ 



൩ ൬൯൬ ആരൊധ്വയകല്ലമ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൭൧... സന്താപ്യയകര്പ്പുരെസമയക ചുണ്്ീകൃത്യചേമദയെല്। 
തച്ചു മൂര്ദ്ധു നിഷ്ഠ ്യ്യദൊസൂട്ല ന ശയൈറ്ഗുനൈല് 

കൊരപുള.! പൂലാലേ കവുങ്ങട തെങ്ങ കാഞ്ഞിരം ഇവ 
ററി൯ മൊരി അരത്ത കട്ട വരട്ടുമഞ്ഞാം മാഞ്ചി ഇരുട്ടി 
മധൂരം മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി കവന്തൊട്ടിചെര മുത്തെങ്ങള്ുഴങ്ങ സ 
ഥസ്പലെധി 'ധെട്ടാളന് മുട താനിക്ക ചിതലിന്കട നെല്ലി 
ക്ക ഇവകലത്തിലിട ചുഴുപിടിപ്പിച്ച പൊടിച്ചു ശിലച്ചയൊടി 
ഇട്ട ആടപ്പാടി മൂദ്ധാപില് വിതറി ഉ ഉടംകെമകൊട്ടെ പതു9 
പതുക്കെ തിരയമ്പുക 

(തലക്കഎ ണ്ണ) ക 
൫൨. ബലകേതകമൂലാദി തെലംമുര് യാച ലയെത്റ്റ : 

തത്രെമം മു ന്മായെജ്യേ ൪ സ യി 

ബലാകതകമുലാദിതെചം തലയില് തെ്ലു'ക്കയും വെണം 
ആ തൈലത്തിൽ തന്നെമന്ചപഠറത്ഞ ചൊടി ചെത്ത കുഴമ്പി 
ടകയുമാഠ എന്നാൽ ചൊടിയിട്ട തിരുമ്വനെമെന്ന ല്ല 

(ഭൂതാലകന്ദാദി തൈല) 
൭൩... ഭൂതാലംന്ദക്ഷിരിത്വഗ്”ബലാസൈരെയയഷഷ്ടി ദ്യ 
നിഷ്ടവാഥെചി ഫി തെദീരുശഗൊപികാദാരുചന്ദമസൈഃ॥ 

൦൭... ജവകഷ ഭജിലന്തിക്ഷിരശു ക്ലാചുനറ്റലൈഃ। 
ിബലാദ്വന്ദശ്രലണണ്് ദവയസൈന്ധലൈഃ॥ 

കള... ശതാഘ്വാസര്ളാംകൊലമുചലൈരപ്പിചക ക്കി തൈഃ] 
സക്ഷ്രഭകെരജസ്സെചാ ിലഭ ജാവാചിപാചിത് 

0൩. ഫന്തിസെകാ൯സിരാസും ഭമിഭകെയപ്ര ജായര്തെ] 

ഒഫേയവെപാപ്ലോ്് ലചേകശാഫഞ്ചലിനിയച്ചു ത്യ 

നൃ വ ബ് 
റി ബ്ബ 

നെല്ക്ക് ങ്ങ വാല്പാമേരത്തിന് തൊലി കുരടന്താടിവെര് 

കരി ജവഞ്ഞിലെര ജഇരറിമധുരം ഇവഖവകൊണ്ടു കഷായം ഖെ 

൧) ശതാവരിക്കിഴങ്ങ നന്നാഠിക്കിഴ ങ്ങ ദെചതാരം ചന്ദന 

ജി ചക ഇടവകം ത്ന ടപതിയന്കി ഗ്രഗ്ഥ പാഴ് മുതക്കിന് 

കിഴങ്ങതമിഴാമചെര കാട്ടഴന്ന൯ലെര കാട്ടപയറഠിന്ധലെ 

ര കുവന്തൊട്ടിലെര ഉയരകത്തിന്വെര ശ്രാവണി മഘാശ്രാവ 

ണി ജന്തു) ശതക) ചരക. ന്നംകൊചത്തിന്ചെര 
ു 0 യ 7, 

പ അരച്ചു കല. ചെല്ലി ണ്ണ്ുയൊ എണ്ണുയൊ ചെത്ത അ 

തിഥൊട്ടസമം പാലും ചെത്ത കാച്ചി അരിച്ചു അതുകൊന്ട 

കാലിന്മെൌര് ധാരയിട്ടക ഇമധ്ധുചത്തുങ്കല് ഉണ്ടാകുന്ന സിരാ 
മ് മ മഃ ഡു വു 

സുംഭവും ചുട്ടനറച്യം വെദനായും യിരം ശമ്മക്കും 



വി ശോദ്ധ്യായഃ ൨൯൬൭ 

൭൭... ആഭിഃക്രിയാടിക്ഴിണെഷുസി രാസു- ഭാടിഷുകൂമാല്)] 
സഎവലപിടകാ ചാരപാട്ല്ലെരന്തഭലെല്വ ചായ 

ി ?െല്പറഞ്ഞ ചികി ത്സകഠാ ചെയ്യാല് ഇര്യാകഠ ശമി ൧൭൦ 

 ച്ചക്ം സിരാസുംഭം മൃതപായ ഉപദ്പചങ്ങഠാ ശമിച്ചാലും കാ 
_ ചിമെല് മടമ്പ്ന്െറ അകത്ത കരചായി പരിണമിച്ചു ] 
 ന്നുംവരാം 

൭൮... പാകന്ദതവപേരിസ്രാവ്യതഞ്ചൊക്കമൈസുത്തദൌരഷ 

ഐഡയ] വ്വ ണസ്യൊപ്രമകൃതാസമൃക്ലശമഥം 

നയെൽ| രു 
കരിവായിച്ചമഞ്ഞാല് ൨ുഴചക്കുമരുന്ന മുതലായതൃകളെക്കൊ 

ണ്ട പഴുപ്പിച്ച ചലം വാര്ത യ്രണചഷികിത്സയെ ചെയ്യാല് ൧ 
പധ ശമ,ഒദചയുംച്വെയ്യും 

ഒഭധികാ ലനം 
൭൯... ശൊഫപാണിതല് സ്യയാത്രമധ്യഭാഥഗെതിലൊഷഫിത। 

പാദ സ്യ ചാതലെയസ്സുപ്യാത്തശെദകൃദതിപ്യഥര 
൮൦... തി വൃദാഫജരാലസ്യപവുശ്രൂലകരൊചിച] 

ററ ത്ത  ദദ്ധി ) ഡി: ത വന്ദ്യ ശ്യ ഭിഷഭ ഠാ ത്യികെതിശ ഗക്യുതെ॥ 

ഉ. ൮ കയ്യി ന്െറ നടടവിലൊ ഉ. ൭ കോലിന്െറ നട്ടഖിചൊ 
ഏററവും ചുപപ്പൊട്ട കൂടിയാതൊരുയ് [ര തൊലിക്ക വിഉ്ലി 
മൊയും കഠിനമായ ചെദനയെയും അസഷ്യമായ ചുട്ട നില] 

. നെയും അപ്പകാരമിര്ക്കുന്ന പനിയെയ്ും ആലസ്വത്തെറും സ 
സന്ധികളില് കത്തുകൊന്ടെലെന്നപപൊലെ ഉള ഖെദനയെയു മു 

 ഞ്ടാക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുവൊ അത്രയെ വൈദ്യന്മാര് ദ 
ല്രീകയെന്ന ചിറയുന്നു 

ദ്ധ മികാലികീത്സാ 

പ 
൮.൨ കഷ രിവ്ൃക്ഷത്വചാടപിഷ്ട 1ബേലാമൂപശതാം സോ! 

നലന്തെനസമ്മര്ദ്യദദ്ധ് മികായാവിലെച ന 
൮൪ - ബലാകതകമൂലാദിക തെല ംമൂര്ദ്ധ് നശുശസ്ൃത്ത്െ 

തആഅആആുരഗ്വധയാ 3] യി , ൭ ഥമ ം സസൃംഡൃത 

നാല്ലാമരത്തിന്ംതാലി കുവനന്തൊട്ടി കഷായത്തില് അ രച്ചു 

വെണ്ഇുനെയ്യ കൂട്ടി കൂരസി ഗിരധത്ത പുരട്ടുകയും തലയില് ഖെ 
ലാചതക മൂലാദ! തൈലം തെപ്പിക്യും യൃരഗ്വധംദി കഷം! 
യം പാധ ധെയ്ത സെധിപ്പ്പിക്കയും ചൊയ്തു എന്നാല് ദ? മീം 
ശമി കും 



ര് കിം ണ് തതം 
നി് പ 

1 ഷി റ് ത്യ 

നി 1 ി 
.. മല 

വ്വനപ്പ ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാല ചികിത്സായാഠ 
തം ' 

൮൩ ശാ ഖാരൊഗലികിത്തസെതിഫ്േക്ടെ നസമുദിരിതാ। 
സംദ്ഷി പ്ൃയബാലബൊധരത്ഥമസ്തുാ ഭിരിഫദാട്ടിതാ। 

ഫെഥാലാ്യുനാല് പലിസൂരിച്ച പറകപ്പെട്ട ശാവാരൊഗചി 
കിത്സതയ ലില്യയിങ്കല് ബാചന്മാരായി ഭി ക്കന്നവരുടെ അറി പി 
ന്നായിക്കൊണ്ട ഇവിടെ കുരുക്കി പറയഖ്പപെട്ടു 

൮3-- രത്നാനി പാരീധെയ്യാലദത്ഥംബ ഫുച രീക്ഷയാ। 
സമാഘൃതാനി ശിഷ്യെരന്യദികെ ലില് കീമത് ഭതം॥ 

സമുദത്തിങ്കല് വളരെ രൃത്തങ്ങം ഉണ്ടായിരിക്ഷം അതുക 
കില് ഖെച്ചു അ ാതൂപ്രയൊജനത്തിന്ന ഖെണ്ടിഖരുന്ന രത്തങ്ങ 
ക്ലെവതുരെ പരിക്ഷിച്ചു ഛ്ടുത്തു ഇനിചില രത്ഇത്ഭഠ ഒശഷി 

ചുകിടപ്പ ഉണ്ടെകില് ഇരീകടൈട്ട ആയത അത്മതമല്ല. 
ഇതി പാഗ്ദസെപനാമകരാമാനന്ദഹാഥപസന്ധിത പാ 

രശലെന്ദ്രകൃതാചരൊധ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം ലിം 
ശസുബകൊനാമലിംശൊഭ്ധ്യായ 8 

ഗാ റ്റ്ടംയ 

ആരൊ ല്യകല്ലദൂമെ ബാല ചികിത്സായാം 

ത ടാ 

എക വിം ശാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭഃ 

നാഭിരൊഗലക്ഷണം 

൧. അയഥാലിഥി തക്കെദാന്നാഭിനാംകസ്യമാരുത। 

കുപിതഃ കരുതെരൊഗാന് നാഭ്യാതെചചകൂയ്യിധാഃ॥ 

ചൊഥഖഠാക്കൊടി മുറിപ്പാന് വി ധിച്ച്പ്രകാരമല്ലാതെ മുറി 

൧്യാല് അതുനിമിത്തമായി ലായുകൊപ്പിച്ച ചൊക്കിളിനെ ആ. 

ശ്രയിച്ച ഉ തഭധിക്കുന്നതായ ചില രൊഗങ്ങമെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

അതുകഠാ നാലു പ്കാഠരണ.കാണപ്പടടുകയും ചെയഡ്കുന്നു 

൭. നാഭി പാകശ്ചതുന്ദ് ശ്വനാജ്യായാമഃപ്പലംബികാ! 
ലക്ഷണാശരശതാതെഷാംചോികി സാഥ പദശ്യയത! 
നാഭ'പാകം തുന്ദി നാജ്യായാമഠ പ്രലബേക ഇങ്ങിനെ 

നാലാകുന്നു ഇരി ക്രമെണ അതാതിന്റെ ലക്ഷണത്തെഴ്? 
ി 

ലംഷണത്തിന്െറ താഴെ ഥി കിത്സയെയും കാണിക്കുന്നു 

നാടിപാകലക്ഷണം 1 

൩... നാഭെപിച്ഛിലദുഗ്ഗന്ധജല നാ ലൊത്ത ഥെ! 
ധാഭിചാകൊരുജ ശൊഫയുതായാഅപികസ്യചി ൮ 



എകവലിംശാ ഒ്യായഃ ൩൨൬൩൯ 

പൊക്കിളിങക്കല് നിന നീരോടടം ചേദനയോടും കൂടാതെ പ 

ഴുപ്പോടം ദുശ്ലുന്ധത്തോടും കൂടിയ നീര കഴുകന്നതിനെ നാഭി 

_ചാകമെനാ പായുന്നു വേദായും റിരുമുണ്ടാലില്ല എന്ന നയ 

മമില്ല. ചിലക്കു വേദന ഉണ്ടായി എന്നും ചിലക്ക ചേദനയും 

നീരുമുണ്ടായി എന്നും വരാം. 

നാഭിപാക ചികിത്സാ 

ര. തത്രശൊ ഭരുജാശുന്വയെകഷ്ട മാമലകാനിചച | 
സന്താപ്യകപ്പുരെസമ്യക്ചൂ ൪ണ്ണ്ണയിത്വാരുച്ചരയെല് ॥ 

നീരോടം ചേദനയോട്ടംകൂടാതെ ഉള്ള നാഭിചാകത്തിന__ 

കൊട്ടം, നെല്ലിക്ക, ഇവകലത്തിലിട്ട ചൂടുപിടിപ്പിച്ച പൊടി 

ചു ആ പൊടി പൊക്കിജിലിട്ടമക്കുക. 

(മുസ്ക്രാകുഷ്ഠാദി തൈലം) 

൫൭. മുസ്താകഷ്ഠനിശായഷ്ടിധാത്രിഫലശൃതെജലെ | 
ബലാമധുക ദെലാഫ്വകല്ലെനമുദനാഗ്നിനാ ॥ 

൬. നാജികെരഫലസ്സറെഫംഖിപാ ച്യലിദധീതലാ | 

തെനസെകംപിചുന്ദദ്യാദഥവാപയേയെതവാ ര 

മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കൊട്ടം, വരട്ടുമ ഞ്ഞൌം, ഇരട്ടിമധുരം. നെ 
ലിക്ക, ഇവകൊണ്ടെ കഷായംഖെച്ചു കവുന്തോട്ടിചേര, ഇരട്ടി 
മധുരം ദേവതാരം. ഇവ അരച്ചുക ലക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ചേത്ത 
മന്ദാഗ്നികൊണ്ട പാകംചെയ്തു അരിച്ചു അതതുളിക്കയൊ ആ 
തില് ശീലമുക്കി ഇടുകയൊ സേവിപ്പിക്കയൊ ചെയ്തു. എന 

ല് പേദനയോടും നീരോട്ടം കൂടാതെ ഉള്ള. നാഭിപാകം ശഥധി 
ക്കു ഠ. 

9 - രജാശൊഫയുതെപിീഷ്യൊപിധിരെഷപ്രദശിതഃ ] 

കിഞ്ചാത്രദൂവ്യായഷ്ടിഭ്യാംപിഷ്ട ഭ്യാംബലയാശ്രുതെ ! 

൮. തൊയെപയസിവാകയ്യാനാളികെരസ്യലേപനം 
നിപ്പത്തശൊഫെതെനൈവനിരുജെസെൌപ്രശസ്യതെ ി 

ലവേദനയൊടും നീരോടുംകൂടിയ നാഭിപാകത്തിന്നും മേല് 
പറഞ്ഞെ ചികിത്സ നല്ലതുതന്നെ എങ്കിലും മരു ഭേദമുണ്ട കറു 
ക ഇരട്ടി മധുരം ഇവ കറുന്തോട്ടിക്കഷായത്തിലൊ തേങ്ങാപാ 
ലിലൊ അരച്ചുതേച്ച നീരിനേയും വേദനയേയും ശമിപ്പിച്ചതി 
നെഠശേഷം മേല്പറഞ്ഞ ചികിത്സയെ ചെയ്തു ഇതെത്രെഭേദം, 

രഒ ₹ 



൩൭൧ ആരോഗ്യക ല്പദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഴ് ്] [ 
൯. ഭൂവ്യാരസെമധൂാസ നുഫ്യാകെരസപ്പിപ്പിപാച തല്പായ! 

യെച്ചാന്വഫംകിഞ്ചില്പാകെമാംസാനുധാചിഷി 
പഴുപ്പു മാംസത്തിങ്കല് കടക്കുമെന സംശയത്രൂപമായിതോ 

ന്നിയാല് അപ്പോഠംതന്നെ കറുകനീരില് പാവ അരച്ചുകലക്കി 
ലെജിച്ചെണ്ണ്ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പഴുപ്പു നിപ്പത്തി ക്കുന്നതു വ 
രെ ദിചസന്തോറും അല്ലാല്പമായി സേപിപ്പിക്കുകയും ചേണം. 

൧ഠ, പാകെമാംസഗതെനാഭിരക്ഷതാസ്യാല്പ്രയത്തതഃ 
ക്ഷതാവാകന്ദഗെപാകെപരിത്യാഗൊഫിഭെഷജം ॥ 

പഴുപ്പു മാംസത്തിങ്കലെത്തിയാല് പ്രയത്ഥേന പൊക്കിളിന 
ദോഷം വരാതെ വ്രണമുണങ്ങി എന്നും ചൊക്കിളിന്െെ ആ 
കൃതി നശിച്ചുപോതിനെറ ശേഷം ഉ.ണങ്ങി എന്നും വരാം. 
നാഭികന്ദത്തിങ്കല് പഴുപ്പു എത്തിയാല് ഉപേക്ഷതനെ ചികി 
ത്സയാകുന്നു ലേറെ ഒനന ചെയ്തു നിപ്പത്തിലരുത്തേണ്ടതിന വ 
ഴിയില്പ. 4 

തൃന്ദിലക്ഷണം 

൧൧. ആദ്ധിമാപിതാസമീരെണനാദഭിടഃപിത്താനുസാരിണാ ! 
ഉ ച് ശുനാസരുജാചസ്യാത്താമാഹുസ്തുന്ദിസംജ്ഞിതാം ॥ 

പിത്താനുസാരിയായ വാതത്താല് ലിപ്പിക്കപ്പെടുക നിമി 
ത്തമായിട്ട് പൊക്കിള ലീപ്പോടും പേദനയോടും കൂടിയതായി 
ചുമയും അതിനെ വൈദ്യന്മാര് തുന്ദി എന്നുപറയുന്നു. 

തൃന്ദിചികിത്സാ 

(ശതാഫ്വാദി ൭. പനം) 

൧൨. ശതാഘ്വാസജ്ജനിയുയാസസൈരെയകബലാരജഃ | 

തൈലാര്ദ്രംരല്പകെ ലിച്്വാതെനകൊയഷ്ക്ലെനകാരയേത! 

൧൩. ഉ പനാഫംശതാഫ്വാംവാപിഷ്ടവാഭൂനിംബലാരിണാ |! 
കൊയസ്റ്രീകൃത്യാതപെന്യയസ്യ്യക യയാദ്വാലെപനംതയാ ॥ 

ശതകപ്പം ചെഞ്ചല്യം കരിങ്കുറുഞ്ഞിലേര കുറുന്തോട്ടി ചേര 

ഇവ പൊടിച്ചു എണ്ണുയില് കഴച്ചു കരിമ്പടത്തില് തേച്ച ആ 
ലും ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട കെട്ടുക ശതകുപ്പ പുത്തരി 

ചുണ്ട യിലനീരില് അരച്ചു ലെയിലത്തുഖെച്ചു അല്ലം കൂടുപിടി 

പ്പിച്ചു പുരട്ടുകയുമാഠ. 



എക പിംശാദ്ധ്യായർ ൩.൧ 

(ബലാഹബുഷാദികഷായഠു 

ഫര. ബലാഹബ്ൃഷദെവാഹ്വവൃശ്ചീപലശുനൈഭകൃത്൯ [ 

കഷായറ്റ്പ്പിഷായുക്തസ്തന്ദിമാശുന്ിയപ്തുതി ॥ 

കുറുന്തോട്ടിചേര., അടയ്ക്കമേണിയ ൯ഖെര, ദേഖതാര൭ൃ തമി 

ഴാമധേര., വെതുത്തഉ. ഒളി ഇവകൊണ്ടകഷായംവച്ച നെയു മേ 

പ്പൊടിചേത്ത സെധിപ്പിക്ക തുന്ദിശമിക്കും. 

(ജന്ദ്രചല്യാദി കഷായം) 

൧൫. ഇന്ദ്രവല്യഭയാദാരുഹബുഷാമിസിഭിഃകൃതഃ | 
[ കഷായൊലാതഥാപിതസ്തന്ദിമാശുനിയക്ഛൂതി 

ഉഴിഞ്ഞലെര. കടുക്ക, ദെവതാരം. അടയ്ക്കാമണിയന൯ധേരൃയ 

ശതകപ്പു ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച നെയ്യു മേപ്പ്പൊടി ചേത്തു 

സെവിപ്പിക്ക തുന്ദിശമിക്കും. 

നാഭ്യായാമ ലക്ഷണം 

൧൬. അസമ്യന്ദ് നാഭിനാളൂ സ്യവിച്ചഛെദാദ്വികൃതൊനിലഃ | 
കാലാദ്യനനുകൂലത്വാദ്ദൈ ചാദ്വാനാതിദുസ്സൃഫ॥ 

൧൭. ലബ്ലാവകാശ ആതിഷ്ടന്കാലാദെരനുകൂലതാം 4 

൧൮) ലഖ്ലാകദാചിദത്യന്തകുപിതൊനാഭിമെകതഃ ॥! 
നയെദ്വിനമയെദ്വാതംനാ ഭ്യായാമംപ്രചക്ഷതെ | 

പൊക്കിഠാക്കൊടി വേണ്ടുംവണ്ണം മുറിക്കായ്ക്കു നിമിത്തമായി 
പികൃതിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നപായു കാലാത്ഥക മ്മങ്ങളുടെ ആ 
നശകൂലതതികയാഞ്ഞിട്ടൊ ദൈവം പ്രതികൂലമായി തടുക്കുകനി 
മിത്തമായിട്ടെൊ പളുരെ കോപിക്കാതെ നാകിസ്ഥാനത്തിങ്കല് 

നിന്ന വരുമ്പോഠം ലരിക്കല്കാലാദിയുടെഅത്ൃന്താനുകൂല്യത്തെ 
ലഭിച്ചുകഠിനമായി കോപിച്ചു പൊക്കിക്കിനെ ഇടത്തുഭാഗത്തെ 
ക്കൊ പലത്തുഭാഗത്തെക്കോ മെല്പട്ടൊ കിഴചപ്പൂട്ടൊ അകത്തെ 
ക്കൊ ആകഷിക്കും. അതിനെ നാഭ്യായാമമെഗാ പറയുന്നു, 

നാഭ്യായാമചികിത്സാ 

(ബലാഗൊധ്മുമാദികഷായം) 

൧൯. ബലാഗൊധ്മുമദെ ലാഹ്വജിവന്തിമിസിഭിഃകൃതഃ 
കഷായെ ാഹുളൂസിന്ധയ ത്ഥയുങ് നാ ഭ്യായാമമാക്ഷിപപെല്! 



൨൨൨ ആരൊഗ്യക ലുദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

കുറുന്തോട്ടിചേര, കോത, ദേവതാരം, അടപതിയന് കിഴ 
ഞഃ, ശതകുപ്പ ഇവകൊഠണ്ടെ കുഷായംവച്ച ശക്കുര, ഇത്തുപ്പ ഇവവ 
മെപ്പ്പൊടി ചെത്ത സേധിപ്പിക്കു. നാഭ്യായാമം ശമിക്കും. 

(ബലാത്രയാദികഷായം) 
൨൦. ബലാത്രയസ്ഥിഠാദ്വന്ദ്വരാസ്ത്ാഭൂനിംബയഷ്ഠിഭിഃ ॥ 

ഗൊധ്മൂമമിസിയുക്താഭിസ്സിദ്ധഡ്റ്രാജ്യശ്ചതദ്ധിതഃ 1 
കുറുന്തോട്ടിചേര, വെണ്കുറുന്തോട്ടിചേര, മാരകത്തിന്പചേ 

ര ഓരിലവേര, മുവ്വിലചേര, അരത്ത പൃത്തരിച്ചുണ്ടവെരുമ്മല് 
തൊലി, ഇരട്ടിമധുരം, കോതമ്പ, ശതകുപ്പ, ഇഖകൊണ്ട കു 
ഷായംവച്ച നെയ്യു മെപ്പൊടി ചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. നാഭ്യായാ 
മം ശമിക്കും. 
൨൧. ആഭ്യാമശാന്താപാദ്യാനാന്ത്രയാണാമനുപക്രമഃ। 

സതിഷ്ടതുപ്രകമ്സിതഭൂയസ്രരൈമാസികാദിഷു ॥ 
൨൨.. അദ്ധാഭഥാംഗുലയുക്ക്യചനാഭിംമുക്ത്വാലിമൂരതഃ 

സമപ്ൃത്താഗ്രയാകുയ്യാല് സ്വകനിഷ്ഠാഗ്രമാനയാ ॥ 
൨൨... അയശ്ശൂലാകയാദാഫംജ്വലല്പാവകതപ്തയാ ! 

നാഭെരൂദ്ധപമധസ്താച്ചപാശ്വയൊസ്സുപ്യലാമയൊട ॥ 
൨൪7. ക്രമാദ്ദാഹപ്ൃയഥാഞ്ചാസ്യശമയെത്തദുപക്രമൈഃ | 

തക്രസെകാദിഭിദ്ക്ഷ്യമാണൈരത്രൈപതുക്വചില് ! 
മേല്പഠഞ്ഞ കഷായങ്ങഠാകൊണ്ടെ ശമിച്ചില്ലയെങ്കില് ജാ 

തമാത്രന്, പക്ഷാതിതന്, അതിപക്ഷതി ഇവര് മൂവക്ും തക്ക 
തായ ചികിത്സചെയ്താന് വിധിയില്ലാത്തതിനാല് ഉപേക്ഷിക്കു 

തൊ ഉ.ചിതമായിട്ടുള്ളത. പിനെ ത്രൈമാസികന് മുതല് എ 
ട്ട്പേക്ു മേല്പറഞ്ഞ കഷായ ംകൊണ്ടെ നിപ്പത്തിയില്ലാതെ ക 
ണ്ടാല് അപരവരുടെ ചെറുവിരലിന്െ ,തലയൊളും വണ്ണുത്ത। 
ല് ഇരുമ്പുകൊല ഉരുട്ടി അതിനെഠ തല ചരിയാതെ മുറിച്ച മി 

നെറ ജ്വാലയില് കാച്ചി അരെരശു വിരല് ആ 
നി വരുമാഠ പാകി മ രദ്ധ്വ 
ഭാഗത്തിങ്കലും അധൊഭാഗത്തിങ്കലും വലത്തുമിടത്തും ക്രമ 

ത്താലെ അതുകൊണ്ടു ചൂടിട്ട അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുനാ നീറല് മു 

തലായ ഉ പ്രദ്രവങ്ങളെ. ഇത൯ന്നുതാഴെ മഒരെടത്ത പറഠെലാ൯ 

പോകു ചികിത്സകളെ ക്കൊണ്ട ശമിപ്പിക്കുക. നാഭ്യായാമം 

ച്ൃഴുകൊണ്ട ശമിക്കുകയും ചെയും. ളു 



എകവിംശാദ്ധ്യായഃ ൨൭൨. 

പ്രലംബികാ ലക്ഷണം 

൨൭. വായുനാദ്ധ് മാപിനാഭിര്മ്മുഷാകാരെണലംബതെ। 

യദെഷാലികൃതില്വൈടൈരുക്താച്ചല്വൈഭപ്രലംബികാ॥ 

വായുവിനാല് നാഭി ലിച്പിക്കപ്പെടുകനിമിത്തമായിട്ട മൂശ 

യുടെ ആകൃതിപോലെയുള്ള ആകൃതിയോടുകൂടിയതായി തൂഞ്ങു 

ന്ന. അതിനെ പ്രലംബിക എനന പണ്ടെയുള്ള വൈദ്യന്മാര് 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

൨൬. സരുജാനീരുജാചസ്യാഅസരുജാശാന്തിമുച്ഛുത॥ 

നീരുജാചനലാതൊന്്യാവിഒ ജ്ഞയാനിരുപക്രമാ॥ 

ലേദനയോടുകൂടിയതായിട്ടും വേദനയോടുകൂടാതെയും ഇങ്ങി 

നെ പ്രലംബിക രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുണ്ട. പവേദനയുള്ളത ശമി 

൭൦. വേദനയില്ലാത്തത ഉണ്ടായാല് ഉടനെ ചികിത്സിച്ചാ 

ല് ശമിക്കം. പഴകിയാല് ശമിക്കയില്ല. 

പ്രലംബികാ ചികിത്സാ 

൨൭. തുന്ദെരുപക്രമായെയെപ്രൊക്താസ്തെചപ്രലംബികാം। 
സാധ്യാംസാധയിതും൬ൂനംപ്രഭഖെയു ഃപ്രയൊജിതാ॥ , 

തുന്ദി എന രോഗത്തിര പഠത്തെ ചികിത്സകഠതസമനൊആ 
ധികകാലം ശീലിച്ചാല് പ്രലംബികകങ്കില് ശമിക്കുമ്തിനെ 
ശമിപ്പിപ്പാന് മതിയായി വരുനാതാകയാല് അതിന വേരെ 
ചികിത്സയെ പറയുന്നില്ല. 

സ്ഥൌല്യ ചികിത്സാ 

൨൮. മേദസഃക്ഷചണൈഃകുയ്യാദതിസ്ഥൌല്യസ്യഭെഷജൈഃ 
പ്രതികാരംബഹു ൯പ്യാധിന്യദാലഖഹതിദേഷഫിനാം! 

അധികമായി തടിച്ചവരുടെ തടി മേദസ്ത്റിനെ ക്ഷയിപ്പ്ിക്കു 
സനാ മാഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടെ ശമിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ആ 
യത ചെയ്യാതെയിരുന്ാല് ആ തടി വകൂരെരോഗങ്ങളെള ണ്ടാ 
ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് അതിന്നു ഇന്നതാണ്” ചെയ്യെണ്ട 
ത എമാ ഇതിന്നുതാഴെ് പിവരിക്കുന്നു. 

൨൯. ഖദിരാസനനിഷ്ഠവാഥെരാത്രെക്ഷിപ്പവാഫലത്രയം। 
ശോഷയെദഹനികൃത്വൈവംസപ്ലവയാരംവിച്ചു ൪ട്്റയേല്॥ 

൩.൧. തച്ച, ര്ണ്നുംമധുനാനിത്യമശ്ശൂ൯മാസെന മാനുഷ 
അതിസ്ഥൌലത്യേജെദ്വിമ്റ്െ പോദസേവീവപാതേകംല 



൩൭൪ അആരോഗ്ൃകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

കരിങ്ങാലിക്കാതല. ഖേങ്ങക്കാതല ഇവററില് കഷായത്തി 
ല് രാത്രി മുഴവനുമിട്ട പകല് മുവുവനും ഉണക്കുക. ഇങ്ങിനെ 
ഏഴുപ്രാവശ്യം സംസ്ത്ാരംചെയ്തപ്പെട്ട ത്രിഫല പൊടിച്ച തേ 
നില് സേധിപ്പിക്ക. അതിസ്ഥൌല്യം ശമിക്കും. 
൩൧. ശിലാജതുര ജൊയടദ്വലിഫ്യാദാദ്രീകൃതംപ്രഗെ! 

അഗ്നിമനന്ഥദമളൊത്ഥെനരസെനമധുനാപിചാ॥ 
കന്മതം പൊടിച്ചു മുഞ്ഞയില നീരിലൊ തേനിലൊ സേഖി 

പ്പിക്കു. അത,സ്വഥല്യം ശമിക്കും. 
൩.൨. സമശീതൊദകംക്ഷൌദ്രംപായയെ ദഥവാരജഃ। 

തെനൈവഖവെല്ലക്ഷിരിദൃത്വകത്ര്യഷണമണിനഥജം॥ 
തഞുത്ത പച്ചുവെള്ളവും തെനും സമമായി ചേത്ത സേവി 

പ്പിക്കു. അതില്തന്മെ പിഴാലരി, നാല്ലാമരത്തിന്തൊലിത്രി 
കടു. മുഞ്ഞലേര ഇവററിന് പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക, അ 
തിസ്വഥൌല്യം ശമിക്കും. 

(ലോഹാസവം) 
൨൩. ഖരിരാസനഗോധൂമയവമുല്ഗഫലത്രയൈഃ। 

എലാദ്വയ നിശാലാജകടുത്രയലികുംഗകൈഃ॥ 
൩൪ .കതകാശ്മജതുഭ്യാഞ്ചനിയ്യു ഫെസംപ്രസാധിതെ। 

ശീതെഘ്യതെചസംയൊജ്യനാളികെരൊദകംനവം! 
൩൭. ദഗുണംതത്ര സന്താപ ശലാകാലൊഹനിമ്മിതാഃ 

ക്ഷിഏപാത്തസ്യക നിഷ്ഠായാസ്തുല്യസ്സ്വാ ഭ്ധാവേശെഷിതം॥ 

൩.൬. കത്വാതസ്കാദനുഭ്ധ,തൃതാസ്സവ്വാ മാക്ഷികംനവം। 
ദ്പിഗുണംതത്രസംയോജ്യബ ധ്വാപാത്രമുഖംദൂൃഡം॥ 

൭൨൭. നധായയവഥഗഭെതല് ഷൊഡശാഹമുപെക്ഷയാ। 
ആദായപശ്ചാദെതസൃതല്പാണിതലസമ്മിതാം॥ 

൨൮. മാത്രാംദദ്യാല്പ്രഗെതസ്യദേപാനാല്പക്ഷ മനുഷ്ടിതാല് 
അതിസ്ഥൌല്യപിമുക്താസ്ത്റ്യന്നാമൂലൊഫാസവൊഫ്യസൌ 

൩ ൯.ശീലിതശ്ശൊ ഭടുന്നാ മമെഫോദരഭഗന്ദരാന്। 

മദകഷ്ഠാപ്ചിഗ്രന.ഥിസ്സ്യുന്നാസാംശ്ചനിയച്ഛുതി 

കരിങ്ങാലിക്കാതല, വേങ്ങക്കാതല, കൊതമ്പ, യവധയചെ 
റുപയഠ ത്രിഫല, ഏലത്തരി, ചിഠെറലം, വരട്ടുമഞ്ഞെറായമല 

ം ത്രികടു, പിഴാലരി തേററാമ്പരല.. കുന്മതം ഇവകൊണ്ട് കു. 

ഷായംവച്ചആഠിയാല്പിഴിഞ്ഞരിച്ചനല്ലപാത്രത്തിലാക്കി ആ 
കഷായത്തിലെരട്ടി കുരുക്കില് വെള്ളംചേത്ത രോഗിയുടെചെ 

റൂവിരലോട ആയാമപരിണൊഹങ്ങഠകൊണ്ടസമങ്ങളായ ഇരു 



നി 

 കയുമില്ല. 

എക വിംശാഭ്ധ്യായര് ൨൭൫ 

ബ്വാണികഠാ വളരെ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊരൊന്ന പഴ്ടപ്പിച്ചുമെ 

അപഠത്തെ കുഷായത്തിലിട്ട പകുതി പററിയാല് ആണീികഠം 

അതില്നിന്നു എടുക്കാതെ അതിലുള്ള കഷായത്തിലിരട്ടിപുതി 

_ യതേ൯ചേത്ത പാത്രത്തിന്െറ വായ നല്ലവഴ്ച്റും കെട്ടി യവ 

രാശിയുടെ ഉള്ളില് സ്ഥാപിച്ച പതിനാറുദിചസം കഴിഞ്ഞാല് 

അപിടെനിന്ന എടുത്ത പാത്രത്തിന്െറ ലായ തുറ അതില് 
നിന്ന രോശിയുടെ ഉള്ളംകയു നിറയുധാന൯ു തക്കവണ്ണമുള്ള ക 
ഷായം എടുത്തു രാവിലെ സേലിപ്പിക്ക. പതിനഞ്ച ദിപസം 
കൊണ്ടു എത്ര വലുതായ തടിയും ക്ഷയിക്കും. മേല്പഠഞ്ഞമയ 

ഷധത്തിന്ന ലോഹാസവമെന്ന പേരാകുന്നു. നിത്യമായി കുഠ 
ച്ചകാലം ശീലിച്ചാല് നീര, അശസ്സു, പ്രമേഹം, മഹോദരം. 
ഭഗന്ദരം, മദം. കഷ്ടം, അപചി!, ഗ്രന്ഥി, സമശ്ന്യാസം ഇവയെ 

ഡും ശമിപ്പിക്കും. 

ര൪്ഠ. അധ കായ സ്യചാഭ്യംഗെപ്രഭഞ്ജനലിമദ്ദനം | 

ശീലയെല് സമതാംയാതിസ്ഥൌല്യംസന്ത്യജ്യതാവതാ ॥ 
കഴുത്തിനു താഴെതേപ്പാന് പ്രഭഞ്ജുനവിമദ്ദന തൈലം നല്ല 

താകയാൽ അതിനെ ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മേല്പഠഞ്ഞചി 
കിത്സകഠംകൊണ്ടെ അതിസ്ഥൌല്യം ശമിക്കും. അതികൃശനാ 

കാശ്വചചികിത്സാ 

൪൧. ആശയെദശ്വഗന്ധായാരജൊഘൃത സമന്വിതം ! 

അതികാശ്യേതുസംപ്രാഫ്ലെതത്സ്യാല്പക്ഷെണവൃഷ്ടയെ ॥ 

അമുക്കുരത്തിന്പൊടി നെയ്യില് സേഖവിപ്പ്റിക്ക. പതിനഞ്ച 
ദിപസംകൊണ്ടെ അതികാശ്യം ശമിക്കും. 

ര'൨. ഫൈയംഗലീനമനനെനമാണിമന്ഥരജൊയുതം |! 
കം ॥ നിശായാമാശയെല്പുഷ്ഠടംലിധിത്സു “കൃശമഭകം 

അതികൃശനായിരിക്കുന്ന ബാലന്ന പുഷ്ടിയെ ഉ.ണ്ടാക്കുവാ 
നിച്കിക്കുന്ന വൈദ്യന് അന്ന കടത്ത്തെട്ടുത്ത വെണ്ണയു മി 

തുപ്പും കൂട്ടി രാത്രിയില് അന്നത്തെ ഭക്ഷിപ്പിക്ക. എന്നാല് പ 
തുരെ കാലതാമസംകൂടാതെ പുഷ്ടി ഉ ണ്ടാകയും ചെയ്യും. 

(ധാത്രീപയസ്യാദിഘ,തം) 

രാ൩. ധാത്രീപയസ്യാപുന്ത്ധ ക്ുഠ സെകല്ല്പികൃതൈസ്തി ! 

ലൈഃ। പക്വസേറ്റ്റിശ്ചചാനെനവുൃഷ്ടീംവിതനുതെതനൊഃ 



ല്; 

൩൩% ആമോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 
ി ൂ ം, 

നെല്ലിക്ക, അടപതിയന്കിഴങ്ങ., പുണ്ഡരീകക്കരിമ്പ ഇവ 
ററി൯നീരില് എള്ള അരച്ചുകലക്കി നെയ്യചേത്ത കാച്ചിയരി 
൧ സേവിപ്പിക്ക ശരീരം പോഷിക്കും. 

(അശ്വഗന്ധാദിഘൃതം) 
ര് ര". അശ്വഗന്ധാബലാദ്വന്പ്വഗൊധൂമ മധുകൈശ്ശു തെ 

തൊയെ പുനനാവാഭീരുകന്ദഗൊക്ഷുരനാഗരൈഃ॥ 
൪൫. അജാക്ഷീരംസമന്ദത്വാലപിചക്വംമന്ദവഹനിനാ ! 

സപ്്റിശ്ചപാനാദാധത്തെകൃശസ്യപരിബ്ദംഹണം 

അമുക്കുരം. കുറുന്തോട്ടിചേര, ഒരരകത്തിന്പേര., കോതമ്പ, 
എരട്ടിമധുരം ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച തമിഴാമലേര, ശതാ 
വരിക്കിഴങ്ങ., ഞെരിഞ്ഞില. ചുക്ക ഇവ അരച്ചുകലക്കിനെയ്ും 
നെയ്യീനൊടുസമം ആട്ടിന്പാലും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേ 
പിപ്പ്ിക്ക ശരീരത്തി പുഷ്ടി ചേണ്ടെടത്ത പുഷ്ടി ഉ ണ്ടാകും. 
ര൬. ബലാശ്വഗനസ്ധാലാക്ഷാണാംനിഷ്ടവാഥെനവലിപാചി 

തം ! ഷഷ്ടീകാനംസമാലിപ്യമുഹുത്തമതിലാഫ്യച॥! 
ര്൭. തെനൈവക്ഷാളുയെന്നിത്യമെഷചക്ഷെണപോഷക 

പ്രയോഗദഃകുരുതെകാന്തി മാധത്തെചദ്ദ ഡ്ധാംഗതാം 

ക റുന്തൊട്ടിലേര, അമുക്കുരം. കോലരക്ക., ഇവറഠിന് കഷാ 
യത്തില് നവരയരി വേവിച്ചു മേല് തേച്ചു രണ്ടുനാഴിക കഴി 
ഞ്തോല് മേല്പറഞ്ഞ കഷായം കൊണ്ടുതന്നെ കഴകി കളക. 

രം പ്രയോഗം പതിനഞ്ചദിചസംകൊണ്ടു ശരീരത്തി വു 
ഷ്ടരിയെയും കാന്തിയെയും ബലത്തെയുമുണ്ടാക്കുനനതാകുന്നു. 

(ബലാനാഗബലാദിതെലം) 

൪7൮. ബലാനാഗബലാദഭീരുയഷ്യ യാഫ്വസുരദാരുഭിഃ | 
സിദ്ധെക ഷായെ മഞ്ജിഷ്ഠാശാരിബാംബുദചന്ദനൈഃ ॥ 

രന്. മാഷാശ്വഗസന്ധാശൈലെയപുനന്നവപിദാരിഭിടഃ | 

ജീവകഷ ഭദെവാഫ്വസ്തപ്യപര് ഇ്ലീദ്പയൈരപി 

൫൦. കല്പതിതൈ ഃകെരജസ്സെഹസ്തീലജൊവാസ്വസമ്മിതം | 
നാളികേരോദകംക്ഷീര മാജംലാക്ഷാരസംതഥാ ॥ 

) 9 ൫.൧. സം 
റ 4 റം 

പുഷ്ടിംവിധത്തെ സാരഞ്ചപചര്്ണ്ണെപ്യാവാതവ കാരജില് 

കറുന്തൊട്ടിചേര, മൌരകത്തി൯ലേര. ശതാപരിക്കിഴങ്ങ, ഇര 

ട്ടിമധുരം. ദേവതാരം ഇവ കഷായംവച്ചു മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി; ന 

ന്മാറിക്കി]ഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം; ഉ്സ്ഥാ, അമുക്കരം, 



എക ലിംശാദ്ധ്യയേഃ ൨൩.൭൭ 

കന്മതം, തമിഴാമലേര, മുതുക്കിന്കിഴങ്ങ, ജീവകംംഇടവകം, 
ദേവതാരം, കാട്ടഴുന്നിന്ലേര, കാട്ടപയററിന്വേര, ഇപ അ 
രച്ചുകലക്കി വെളിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണുയോചേത്ത അതിനോടു 

സമം ഇതുനിര് വെള്ളവും ആട്ടിന്പാലും അരക്കി൯കഷായവും 
ചേത്ത കാച്ചി അരിച്ച തലയിലും മേലും തേപ്പിക്ക. ശരീരത്തി 

ന പുഷ്ടിയും ബലവും കാന്തിയുമുണ്ടാകും. വാതകോപംശമി 
ക്കദ്യുഠ ചെയും. 

(ഭംഗരാജാദി തൈലം) 

൭൨. ഭൂംഗരാജാമ താള്ദവ്വാസുരെന്രലതികാരസെ 
മാഷാശ്വഗന്ധാമഞ്ജിഷ്ഠാമധു കാഞ്ജനദാരുഭിഃ 

' ൭൨. സൂപ്യപണ്ണീസ്ഥിരാദ്വന്പവശതാഫ്വാതഗരൈരപി] 
കല്ല്തിതൈഭകെരജസ്റ്റേഹസ്തറിലജൊവഖാസ്വസമ്മിതം 

൫൪. ശതാവയ്യാരസംക്ഷിരമാജംലാക്ഷാംബുമസപച | 
ദത്വാവിപക്വശ്ചാ ഭൂംഗോല് ബ്ലംഫണൊബലവഖണള്റ്റക്ടല് ॥ 

] കുഞ്ഞുണ്ണി, ചിറഠമ,തം കറുക, ഉഴിഞ്ഞ, ഇവററിന്ഡീരി 
ചി ൭9൭൬൩, അമുക്കരം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം, അഞ്ജു 

നക്കല്ല, ദേവതാരം, കാട്ട ഴന്നിന്ധേര, കാട്ടുപയററിന്വേം 
വ ശതകുപ്പ, തകരം, ഇവ അരച്ചക 
ലക്ക വെജിച്ചെട്ട്റുയൊ എള്്റ്റുയൊ ചേത്ത അതിനൊട്ടസ 
മം ശതാഖരിക്കിഴങ്ങിന്െറ നീരും ആട്ടിന്പാലും അരക്കിന് 
കഷായവും തയിര്ധെള്ളപും കൂട്ടി കാച്ചി അരിച്ച തലയിചും 
മേലും തേപ്പിക്ക. ഫലം മേല്പറഞ്ഞുപ്രകാരംതന്നെ. 

൭൭. ധിഷ്ണണുക്രാന്ത്യാ ശൃൂതംക്ഷീരമാജംവാപുഷ്ഠടികല്പരം | 
വിദായ്യാദിഗണെനാപിസദ്വെയോഗാദപ്രയൊജിതാഃ 

മു 
വിഷ്ണുക്രാന്തി ഇട്ട പശുവിന്പാലോ ആട്ടിന്പാല തന്നെ 

യൊ കുറുക്കി സേഖിപ്പിക്കു. വിദായ്യാദി ഗണംകൊണ്ടെ കഷാ 
യമൊ നെയ്യോ ലേഫമൊ ഏതെങ്കിലുമുണ്ടാക്കി സേവിപ്പിക്കു 
ഇവ ശരീരപൃഷ്ടിയെ ഏവക്മുണ്ടാക്കുവാ൯ മതിയായപ്രയോഗ ങ്ങളാകുന്നു. 

ഇതി വാഗഥ്ാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥചണ്ഡിത 
പാരശധേന്ദ്രകൃതാലാരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികി 

ത്ധായാ മേകവിംശസ്തുബകൊ നാമൈക 
വിംശൊദ്ധ്യായ$. 

അന്നന്നു 

ധിം 

രവ % 



൩൭൮) ആരോഗ്യകല്പദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം 

ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ദ്വാവിംശാഭ്ധ്യായ പ്രാരംഭ? 

നഖവ്രണചികിത്സാ 
ഹ. മഫിഷിസപ്റ്റിഷാ ലാക്ഷാംപിഷ്ടവാലെപെനേഖധ്രണാ 

൯ ഫന്യാദൌദുംബരം പലൃ,മഥവാമധുകാന്പിതം ॥ 
എരുമനെയ്യില് കോലരക്ക അരച്ചുപുരട്ടുക. നഖസന്ധിക 

ളിലുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങം ശമിക്കും. അത്തിത്തൊലി, ഇരട്ടിമ 
ധുരം ഇവ എരുമനെയ്യിലരച്ച പുരട്ടുകയു മാം. 

ചുവന കുഴമ്പ 
൨. കെരവലു,ലശിതാംശുരെഖാമധുകസാധിതെ | 

) നിഷ്ടുവാഥെസ്വാദ്ധഭാഗൌനമധുനാസഷിതെശ്ൃതെ ! 
൩. പ്രയാതെസാന്ദ്രതാംസമ്യക ചുണ്റയിത്വാചയൊജയെ 

ല് | ഹിംഗുളംമധുനാതുല്യമവതായ്യുചശീതളം ॥ 
ര്. തല്പ്രലേപാസ്നിഫന്ത്യാശുനഖസന്ധിഭപാന് വൃയണാ൯। 

അന്നെഷ്വപിചദുഷ്ടെഷുഖ്യണെഷയനനിചായ്യുതെ !! 
ഇളുനിരില് ചകിരി, കാര്കൊകിലരി, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ 

കൊണ്ടു കഷായ വച്ച ആ കഷായത്തില് പകതി തേന് ചേ 
ത്ത കുറുക്കി സാന്ദ്രമായാല് തേനൊടട ശരിയായ പഞത്തതുക്കു 
ത്തോടുകൂടിയ ചായില്ൃത്തിന് പൊടി വിതറി ഇളക്കി വാങ്ങി 
ആറിയാല് ആയത പുരട്ടുക നഖവ്രണം ശമിക്കും മററുമുള്ളടു 
ഷ്ലവ്ൃണങ്ങറാ ക്കും പററുന്നതാകുന്നു. 
൭. സശൊഫ്െഷ്ുപയൊപ്ൃക്ഷബദരിതില കത്വചാം | 

ബലാമധുക മാകന്ദവിരളാലോധ്രചമ്മഭിഃ 
൬. സഫിതാനാംകഷായേണപരിഷെക ഃപ്രശസ്യതെ | 

ഇയമേവസപാകെഷ്യതെഷ്കായ്യാക്രിയാമതാ 
നീരോട്ടകൂടിയ നഖപവ്പണങ്ങഠാക്ക നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി 

ലന്തത്തൊലി, മയിലെള്ളില്തൊലി, കുറുന്തൊട്ടിചേര, ഇരട്ടി 
മധുരം. മാവിന് തൊലി, കഞ്ഞിക്കൊട്ടുത്തില് വേരുമ്മല്തൊ 
ലി, പാച്ചയൊററിത്തൊലി, ഇലവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു അതു 
കൊണ്ടെ ധാരയിടുക. നീര ശമിക്കും. പഴുവ്വണ്ട എങ്കിലും മേ 
പറഞ്ഞ ധാരതന്നെ ചെയ്തു. എന്നാല് ശമിക്കും. 
൭. നഖമുലസ്ൃദുഷ്ടത്വാദശാന്തെ തുനഖൊധ്ൃതിം ) 

കൃത്വാപ്രശമയെദ്ദധൈദ്യൊനില്പഥാകമ്മകോലിഒഃ 



ദ്വാവിംശാദ്ധ്യായേഃ ൩൯ 

നഖമുലം ദുഷിക്കനിമിത്തമായി ശമിക്കാതെയിരനനാല് ക 
മമസാമത്ഥ്യമു്ളമപനായ വൈദ്യന് അധികമായി വേദനയെ 
ഉ.ണ്ടാക്കാതെ നഖം പറിച്ച അനന്തരം മേല്പറഞ്ഞ ചികി 
ത്സയെ ചെയ്ത. 
൮. മുരുദ്ധരംനഖംലിംപ്പെദ്രഞ്ജനിപത്ര സംയുതം | 

നവസാരംരസെപിഷ്ടവാകിംശുക സ്യദിനത്രയാല് ! 
൯. മരദ്ധ്വംയഥെഷ്ടമുദ്ധ ത്ൃപ്യപ്വോക്തംവിധിമാചരെല്। 

തഥാച്പ്രശമംസവ്വെ വ്ൃജെയു ശ്വനഖവ്പണാഃ॥ 
നഖം പറിപ്പാന് പ്രയാസമുണ്ടെന തോന്നിയാല് മയിലാ 

ഞ്ചിയിലയും നവസാരവും സമമായിചേത്ത കരുമുതക്കില നീ 
രിലരപ്പ നഖം മൂടിപ്പുരട്ടുക. തൊഴ്ക്നു നാഴിക കഴിഞ്ഞാല് ന 
ഖം വേദനകൂടാതെ പഠിക്കത്തക്കലിധ മാകയുംചെയും. എനാ 
ല് ആയതയഥെഷ്ട മായി പറിച്ചുകളുഞ്ഞെ മേല്പറത്തചികി 
ത്സകമ്ളെ ചെയ്തു. എല്ലാ നഖവ്രണങ്ങളും ശമിക്കും. 

ജാന്വ്രണ ചികിത്സാ 
൧൦, ജാനുവ്രണേഷയശൈലെയംനാഖഫെനസമന്പിതം। 

പിട പാകെരഫലൊത്രെനുക്ഷീരെണാലെപഇഷ്യതെ॥ 
മുട്ടിന്മേല് വ്രണമുണ്ടായാല് കന്മതം, കപ്പു ഇവ യെളിച്ചു 

ണ്ണയില് അരച്ചുചേത്ത പുരട്ടക. എന്നാല് ശമിക്കും. 
൧൧. അമൂതാരജസാ സാഭ്രാംതുത്ഥമാമലകീഫലം। 

അജാപിഷ്ഠാഞ്ചസം ഭജ്ജുചുള്്റയിത്വാവിലെപയെല്॥ 
൧൨. മഹിഷി സപ്പ്ിഷാര്ദ്രംതച്ച, ഇ്ംഫരിണശൃംഗജം। 

രജൊവാകൂമ്മപൃൂഷ്ടാസ്ഥിപയസാകെരജെനചാ! 
ചിറഠമൃതിന്െഠ ഉ റൽ, തുത്ത,നെല്ലിക്ക, ചെടയാട്ടിന് കം ഷ്യം ഇവ വറുത്തുപൊടിച്ച ഏരുമയെയ്യില് ചാലിച്ച പുരട്ടുക. കലംകൊമ്പിന്൯ ചൊടി എഏരുമയെയ്യില് ചാലിച്ച പുരട്ടുകയും ആമയോട തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുപുരട്ടുകയുമാം ഗ്ഥാലൂം മുട്ടിന്മേല് ഉ ണ്ടാകുനാ വ്യണങ്ങറാം ശമിക്കും. 

൧൩. നഖവ്രണെഷ്ുനിദ്ദിഷ്ടുംയത്തദെലാത്രഭെഷജും 
സശൊഫെഷ്ടപിധായാദൌപശ്ചാദെഷപിധി ഹിത! 
യയ നഖ വ്രണചികിത്സയില് പറഞ്ഞ ധാ രചെയ്തു ശമപ്പിച്ചതിന്െറ ശേഷം മേരപറഞ്ഞു ചികിത്സക ഠാ ചെയ്തു. എന്നാല് ജാനുയവ്രണങ്ങാം ശമിക്കും. 



൩൮൦ ആരോഗൃകല്പദ്ട്മ ബാലചികിത്സായാം 

വിഥീവ്രണ ചികിത്സാ 
ഫേര്. ധൂളിപിപ്പുലവല്,സ്ൃക്ഷാരംയഷ്ടിര ജൊയുതം! 

പുരാണ സപ്പ്രിഷാസിക്തംധീഥീവ്യണനിബഷണം, 
പുവ്വരശിന് തൊലിയുടെ ഭസ്മം, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ പഴകിയ 

നെയ്യില് ചാലിച്ച പുരട്ടുക. ഇടയാസനത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന 
വ്രണം ശമിക്കും. 
൧൭. കണ്ഡൂ മതിപ്പണെലീഥ്യാംപാരന്തീമുലവലുംലം॥ 

പയ സാനാജി കേര സൃപിഷ്ടവാസംയോജ്യകൈശികീം! 
൧൬. സഞ്ചു ഇണ )കിഞ്ചിദാലെപംതെനക യ്യാല്പ്രുശാന്തയെ! 

അതസിതരുഖല്ംവാകാരപിസഹിതംതഥാ ! 
ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കില് തെച്ചിചേരുമ്മല്തൊലി തേങ്ങാപ്പാ 

ലില് അരച്ചു മാശിക്ക പൊടിച്ച അതോടുകൂടെ അല്പമായി 
ചേത്ത പുൂരട്ടുകം കാശാവിന്തൊലി മേല്പ്രകാരം അരച്ചക 
രിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചു അല്ലമായിച്ചേത്ത പുരട്ടുകയുമാം. ഇവ 
ചെയ്താല് വിഥീവ്വണങ്ങം ശമിക്കും. 

ഗോപാവ്രണ ചികിത്സാ 
൧൭. ഗോപായ്യണെഷ്ടഗോപുച്ഛുലൊമ്ലാംഭസ്മസതുത്ഥകം ! 

നാളികേരസ്യദുശ്ധൌനപിഷ്ടവാതെനലിലെചനം। 
൧൮. വിദ ധ്യാദഥചാംബഷ്ടത്വ ഗ്രസെനമധൂകജം | 

പുഷ്ണുംസഹമമുസ്റ്റഫ്യാകൈശിക്യാവാസമന്പിതം। 
 ഒക്കിന്മേല് ഉ.ണ്രാകുന്ന വ്രണത്തിന്നു. പശുവിന് വാലിന്റെ ര 

രോമങ്ങഠാ ഭസ്മമാക്കി തൂത്തൊടു സമമായി ചെത്ത തേങ്ങാപാ 
ലില് അരച്ചുതേക്കുക. അമ്പഴത്തി൯ തോലിന്െറ നീരില് ഇ 
രിപ്പപ്പുവം പാവ ഇവയൊ ഇരിപ്പപ്പവ്വം മാശിക്ക ഇവയൊ 
അച്ചുതെക്കയു മാം 

(ഗന്ധക നവനീതം) 

൧൯. ഗന്ധകംനവനീതാഡ്യംകിംശുകസ്വരസെത്യഫം । 
പഞ്ചാഫംഖദിരക്വാഥെ സഘാഫംസുഷവീരസ്വെ 

൨൦. തദഫസ്സ്റംഭൂതെക്ഷി പാപ ശ്ചാടു ദ്ധ ത്യലെപനം॥ 

ഭൂയസ്തരെ ഷയതെഷ്ട സ്യാമ നാശുപരിശാന്തയെ 

യെല്പിക്കാഗന്ധകം പൊടിച്ചു വെന്ത്ുനെയ്യില് ചേത്തുരട്ടി 

കംരുമുരുക്കിലനീരം കരിങ്ങാലിക്കാതലി൯കഷായം, പുല്പാവിത്ത 
ളിരിന്െറ നീര ഇല അനാന്ന ൭. ണ്ടാക്കി ഓാരോബില് ക്രമേണ 



ദ്വാവിംശാദഭ്ധ്യായഃ ളി ൩.൮൭ 

മുന്ന. അഞ്ച, ഏഴ, ഈ സാ്ധ്യയോടുകൂടിയ ദിചസങ്ങഠാതി 

കയുന്നാതുവരെ ഇട്ടുവെച്ച പിന്നെ അത എടുത്ത പൂര൪ട്ടുക. ഒ 

ക്കിന്മേല് വ്രണങ്ങാം എത്ര വദ്ധിച്ചാലും താമസക്ൂടമാതെ ശ 

മിക്കം. 

൨൧. പിസപ്പുകഷ്ടപാമാദി ദുഷ്ട വ്യണപരാഭവെ॥ 

ഏതല്പ്രശസ്മംകണ്ഡു തെസ്സൂദ്യഎപനിചരേണം! 

പിസപ്പും, കുഷ്യംം ചിരങ്ങ മുതലായ ദുഷ്ടവ്യണങ്ങളെ ശമി 

പ്പിപ്പാനും മേല്പറഞ്ഞ ഗന്ധകനവനിതം മതിയാകുന്നതാ 

കനു. ചൊറിയുള്ളവര് തേച്ചാല് അവരുടെ ചൊറിക്ക അന്ന 

തനെ ശമനമുണ്ടാകയും ചെയും, ആയതുകൊണ്ടഥഗൊപായ്ര 

' ണത്തിശാ ഇതുതന്നെ മതിയെന്ന വിശേഷിച്ചു പറയെണമെ 

ന്നില്ല. 
ഉ രൊവ്രണചികിത്സാ 

൨൨. വണ്റുവത്യാസ്തവചഃപിഷ്ടവാമധുകൌനസമന്വിതാ 
പയ സാഠനാ ജികെരസ്യലെപശ്ശൂസ്തൂള.രൊവ്യണെ! 

മാറത്തെ പ്ൃണത്തിന__ വെണ്ണോടത്തൊലി, ഇരട്ടിമധുരം 

ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുതേക്കുക. എനാല് ശമനമുണ്ടാ 

കയും ച്ചെയ്യും. ] 

(പണ്ണുവതീഘൃതം) 

൨൩. വണ്ണവത്യാടകഷായെ ണപക്വംമധുക ശാരിബെ! 
കല്കീകൃത്യഘതംഫന്തിലെപനാദുരസിപ്പണാ൯॥ 

വെണ്ണാടത്തൊല।കൊണ്ടു കഷായംവച്ച ഇരട്ടിമധുരം, ന 
ന്നാഠിക്കിഴങ്ങ ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യു ചത്ത കാച്ചിയരി 
ച്ച വുരട്ടുക. ഉ രോപ്പണം ശമിക്കും. 

കക്ഷവ്വണ ചികിത്സാ 
൨൪7. കപിതനത്വചശു ഷ്ലാമധുകെനസമയന്വിതാഃ 

ഭജ്ജയിത്വാപു 0 -നാജ്യെപിഷ്ടവാതത്രൈചയോജിതാഃ॥ 
൨൭. കെരസ്സറെഷെഥചാലെപാല് കക്ഷപ്പണ നിബ ൧ണാഃ। 

ഖദിരസ്യാശ്വമാര സ്യനീവസ്യാപിത്വചസ്തഥാ॥ 
കല്ലാലിന്൯ തൊലി, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ പഴെ നെയ്യില് വറു 

ത്താച്ചു ചേത്ത പുൂഠടടൂക. കക്ഷവ്ൃണം ശമിക്കും. കരിങ്ങാലി 
ത്തൊലിയും അലരിത്തൊലിയും കടമ്പി നതൊലിയുംമേല്പ്ര 
കാര കുഴമ്പാക്കി പുരട്ടുകയുമാം എല്ലാഠഠിന്നും ഇരട്ടിമധുരംചേ 



൩൨൮൨ ആരോഗ്രയക ലുദ്രമെ ബാലചചികിത്സായാം 

ക്ഭകയും ലേണം. മേല്പറഞ്ഞ തൊലികഠം ഖെളിച്ചെണ്ണയി 

അ വറുത്തരച്ച കുഴമ്പാക്കി തെക്കുകയുമാം. 

സിരാപൃണചികീത്സാ 
൨൬. സിരാവ്ൃണംബലാദാരു മധുകാതിബലാന്പിതൈഴ്യ 

മധൂകതിലകക്ഷീരികദംബതരുവലുഹതലൈഃ॥ 

൨൭. ക്വഥിതെനജലെനാദൌപരിഷിച്ചനിരന്തരം! 
പ്രത്യഫംപ്രാതരുന്മാജ്ജയതത്രകാല്പാ സയൊനിഭിഃ॥ 

൨൮. വേണികാഭിഃപിചുന്ദദ്യാല് സിക്താഭിജ്ജീണ്ണൂസപ്പ്ിഷാ। 

അശാന്തൌരൊപണ്ദ്രപ്യയൊഗസിദ്ധൌതെനച! 

ഞരമ്പിന്മേല് ഉണ്ടാകുന്ന വൃണത്തിനാ ആദിയില് ദിപ 

സംതോറും കുറുന്തോട്ടിചേര, ദേവതാരം, ഇരട്ടിമധുരം, ൭.രരക 

ത്തിന്വേര, ഇരിപ്പുത്തൊലി, മയിലെള്ളി൯ തൊലി, നാല്ലാമ 

രത്തിന് തൊലി.കടമ്പിന് തൊലി ഇപകൊണ്ടുകഷായംവച്ചരാ 

ചിലെ അതുകൊണ്ടു ധാരചെയ്തു തോത്തി പഴെ നഷ്യ ശിലയി 

ല് പുരട്ടി പറിക്കുക. എന്നാരു മിക്കതും ശമിക്കും ചിലത ശ 

മിക്കാതെ ഇരുസ്ഥാല് ഉ ണക്കത്തിന നഗായിട്ടുള്ള മതന്നുകഠാ 

കൊണ്ടെ ലഖെച്ച കഷായത്തില് അപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകഠാ ത 

നൊ കലൃമായിച്ചേത്ത അതില് പഴെനെയുപക നകാച്ചിയരി 

ച്ച ശീലയില് പുരട്ടി മേല്പ്രകാരംവൃണത്തിന്മേല് പറിക്കുക. 

൨൯. രൊപണെഷ്ചപിവാതാനുലോമനാന്യെവയൊജയെ 

ല്। ആശുരൊപണകാരീണിതത്രാപിചവിചജ്ജയേത' 

മേല്പറഞ്ഞ നെയു കാച്ചുവാ൯ കഷായ കലു,ങ്ങാക്ക ഉണ 

ക്കത്തിന നന്നായിട്ടു ്ളതിരതനെ പാതശമനങ്ങളായിട്ടുള്ളമ. 

രുന്നുകഠാ മാത്രം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അതുകളിലും 

വെച്ച ഉ ടനെള.ണക്കുന മരുന്നുകള്ളെ വജ്ജിക്കുകയും വെണം. 

൩.൦. സിരാസംകോചകൌടില്യസംഭലാദന്യഥാഭപേല്। 

ആകുഞ്ചനാദ്യ പാമത്ഥ, മയ്യ്യൊവാമാരുതാമയഃ॥ 

മേല്പഠത്ഞപ്രകാരമല്ലാതെ ചേത്താല് ഞായ്ുകറഠാചുരുകൂ 

കയൊ വളകയൊ നിമിത്തമായിട്ട മടക്കുകയും നിത്തുകയും 

ചെയ്ത കൂടായ്ക്കുയൊ ലേറെയല്ല പാതരോഗമോ സംഭവിക്കുക 

ഡ്യു ചെയ്യൂ. 

(ശാരിബാമധുകാദിഘ്യതം) 

൩.൧. ശാരിബാമധുകാഭീരുബലാത്രയസുഠാഹ്പവയൈഃ
! 

കചഥിതെംബുനിനിഷ്ഠീഡ്യബദമീഞ്ചപ്രസാരണിം! 



1] 

ദ്വാവിംശാദ്ധ്യായഃ . ൨.൮൩: 

൩൨. ദൂവ്യാംമായൂരികാംഭദ്രാമമൃതാംയൂഥികാമപി | 
രസമായൊജ്യസംപിഷ്്ൈഃകുനു രുഷ്ലവരാനതൈഃ॥ 

൩൩.കഷ്ടയഫ്യ ചഹ്വേമഞ്ജിഷ്ടാനഖ മാംസീഫരെണുഭിഃ 

സ്ഥൌണെയചകന്ദധദ്വന്ദ്വഫ ലിനിഭിശ്ചചാചിതം ॥ 

൨.൪. സപ്്റി$പുരാണംതത്രെഷ്ഠടംപിചൌലെപെച സച്ചനെ | 

ഫീനാമധ്യാശ്ചശാമ്വയെയുസ്താഭ്യാമെഖെതിചസ്ഥിതിഃ ॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങം, ഇരട്ടിമധുരം, ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോ 

ട്ടിവേര. വെങ്കുറുന്തോട്ടിലേര, ഉരകത്തിന് വേര, ദേവതാരം, 
ഇവകൊണ്ട കഷായം വെച്ചു അതില് ലന്തയില. തലനീജളി, 
കറുക, ചെറുകടലാടി, ചെമ, ചിററമുത, കാട്ടമുല്പയില, 
ഇവററിന്നീിര് ചേത്ത കുത്തുരുക്കം, ത്രിഫല, തകരം, കൊ 
ട്ടം ഇരട്ടിമധുരം, മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, മാഞ്ചി, നാഗുണം. ആ 
രെണുകം, രൂണിയാംകം. ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം. ഞാഴൽ 

പ്ുവ്വ, ഇവ അരച്ചു കലക്കി പഴെ നെയ്യു ചേത്ത കാച്ചിയരി 
ച്ച ശിലയില് പുരട്ടി വ്രണത്തിന്മെല് പററിക്കുക സിരാവ്ര 
ണം ശമിക്കും, അതുനിമത്തമായി വേറെ ഒരു രോഗമുമുണ്ടാ 

 കയുമില്ല. മേല്പറഞ്ഞ നെയ്യു പുരട്ടുക യൊ അതുകൊണ്ട 

ധാരയൊ ച്ചെയ്ത്ു. എന്നാല് തനെ സിരാവ്വണങ്ങാഠാ മിക്കതും, 
ശമിക്കും. 

വ്യണസാമാന്്യ ചികിത്സാ 

൩൭. സവ്യവ്യണെഷ്ുകു വ്വീതശൊഫയുക്തെഷസേചനം ! 
ക്ഷിരിദ്ൂവല്യയഷ്ട ഫ്വകാരസ്തരശൃതാംഭസാ ॥ 

എല്ലാ പ്ലണങ്ങാക്കും നീരോടുകൂടിയ അവസ്ഥയില് നാല്ലാ 
മരത്തിന്തൊലി, ഇരട്ടിമധുരം, കാഞ്ഞിരത്തിന്വേര., ഇവ 
കൊണ്ടു കഷായംഖെച്ച അതുകൊണ്ടു ധാരയിടുക. എഡസാല് 
നിര ശമിക്കും. 

(തിലകത്വഗാദി കഷായം) 
൩൬.തിലകത്വഗ് ബലാദാരുമധുകൊശിരവാരിഭിഃ | 

കാര സ്തൃരരബലാരാസ്താമധുകഖദിരാസ്ഥിഭിഃ 

൩൭. നക്തമാലപയൊലപ്പക്ഷ ബദരിലൊധ്രവലുയലൈഃ ! 
 വെതസാമ്ുഖരീിമുസ്താകന്ദൈശ്ചസപഫാ ലത്രയൈ ഃ | 

൩൨൮. സാധിതെനുകഷായെണപരിഷെകൊതിശസ്യതെ | 
തെനചൈലാദിഭിഃകല്ലൈസ്തിദ്ധംസപ്പ്രിഃപുരാതനം [ 



[ 

൨൮൪: ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

൩ ൯. ലെപാദെൌയഒ കരജസ്കെഫൊയദ്വാതെനൈവസാധിതഃ! 
നയഗ്രൊധാദിഗണക്വാഥെജാത്രയെലാദിഭിരെഖലാ 

മയിലെള്ളില് തൊലി, കുറുന്തോട്ടിചേര, ദേവതാരം. ഇരട്ടി 
മധുരം, രാമച്ചം, ഇരുവേലി, കാഞ്ഞിരത്തിന്വേര, കുവുന്തോ 
ട്ടിപേര, അരത്ത, ഇരിപ്പുക്കാതല, കരിങ്ങാലിക്കാതല, ഉ.ങ്ങി 
ന്തൊലി നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി, ലന്തത്തൊലി, പാച്ച്യൊ 
ററിത്തൊലി, ഞെരിഞ്ഞാംപുളിക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങം മു 
ത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫല. ഇവകൊണ്ട കഷായംവെച്ചു അതു 
കൊണ്ടു ധാരയിടുക. മേല്പറഞ്ഞ കഷായത്തില് ഏലാദി 
അരച്ചുകലക്കി പഴെനെയു ചെത്ത കാച്ചി അരിച്ച അതുപുര 
ട്ട്കയൊ ധാരയൊ ചെയ്തു. അല്ലാ എങ്കില് മേല്പറഞ്ഞ കഷാ 
യത്തില് അതിന്െറ മരുന്നു കഠാതനെ അരച്ചുകലക്കി. വെളി 
ച്ചെണ്ണു ചേത്ത കാച്ചി അരിച്ച ലേപനമൊ ധാരയൊ അതു 
കൊഴണ്ടുചെയ്ത്ു. നൃഗ്രൊധാദി കഷായത്തില് ജാത്യാദി ടി 
ച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീര് ചേത്ത ഏലാദി അരച്ചുക ലക്കി വെളിച്ചെ 
്ലചേത്ത കാച്ചി അരിച്ചു അതുപുരട്ടുകയൊ അതുകൊണ്ട ധ 
രയൊ ചെയ്തു. 

(വ൮്യണഭദൈരവ തൈലം) 

ര് ഠ. വിഷഫിംഗുളമഞ്ജിഷ്ടാഹരിതാലമനശ്ശിലാഃ | 
ഘനസാരത്രയിീതുത്ഥദ്വയഗന്ധകനാകലീട ॥ 

രഃ. ശ്രീലെഷ്ട സജ്ജ നിയ്യാസഗൌരീയഷ്യ_യാഹ്പഥൊപി । 
കാ | നവസാരവരാദാരുകന്ദുരുഷ്ഠ നിശാദ്വയിഃ ॥ 

ര൨. ചിഞ്ചാഫലാസ്ഥിസ്ഥൌണെയമെഷപിഷ്ടാജപാത്വ 

ചഃ | ശാകനിംബകപിത്ഥാമ്ുനിയ്യാസകുഫളീരപി ॥ 
൪൩. ക്ഷിരെണവടപവ്വക്ഷസ്യശന്മലീത്വഗ്രസെനലാ । 

പ്രത്യഗ്രകെര മദ്യൈനകുക്കു ടാണ്ഡരലെണവഖാ ॥ 

രര. പിഷ്ടവാ സമ്യകസമാലിപ്പയവാസഭഖണ്ഡെതനീയസി 
ദ്രാഫിഷ്ടൈതെന സംവെഷ്ട_ൃശലാകാംലൊഫനിമ്മിതാം 8 

൪൫. ശോഷയിത്വാപുരാണാജ്യസിക്താംതാംദീപയെല്പുനം 
എകത്രതിലകെരെ തൌസ്ററെഫൌകൃത്വാസമാംശകെയയ 

ര'൬.ദീപ്യമാനാംശ ലകോംതാംതസ്യയൊപരിചധാരയ൯ | 

അവാഗഗ്രാംമുഹുസ്സ്റിഞ്ചംസ്താഭ്യാമന്്യത്രവാതയെല് ॥ 

൪൭. ശലാകാഗ്രഗതാ൯സ്സേഫവിന്മു നാസ്ററെഹസംക്ഷയാല് ! 

ടീപ്യമാനശലാകാഗ്രാല്പാത്രെപതിതമാദരാരു ! 



ദ്വാവിശോദ്ധ്യയഭ ന.൮ ൫൭ 

൭-൮ -- ആദായ തൈലംസല് പാതു നിഷിച്ചയപ്പരിപാലയെ 
ച സ്ധാപ്പാ൭ വ്യു പസരെതെനലെ പനംചാദധിതമാ 

വ്രണദൈരപ്നാമെദംതൈചംമത്ത്യെനദ്ദര്ല്ല ടം 

൪.൯. അസി തെനപുരാദൃഷ്ടയ്ര ണാത്തം ചി ക്ഷ്യബാലകം | 
യമി നാസല്കൃതെനൊക്കതഗ്ൃഫസ്ഥായ ഗ്ന ശമ്മണ 

69- സവ്വവ്രണുഫ രംസദയദകിഞ്ചെ ദംസന്നിപാത ഴിൽ! 
അസാദ്ധ്യെഷപപി സ്ിഒദ്ധ്യ മു വി സപ്പ്ാദിഷു ചധ്രുവഠു 

6ക- സാപ്വെഷുചാതരൊകഗെഷുചാതാസലാചരാജി ൭] 
ഉ വാദെചാപ്യപസ്താരെലെപ ന സ്യാദി കമ്മഭി&॥ 

൫൨... ഫെളെനതപ സാലബ്ലദുതമതത്തൈലമനിന്മിതം।] 
തന്മഖാല്കെചനാലിനനനയ്പെകെലിത്തദാഗമാല്॥ 

ചത്സനാഭി ചായില്യം മഴഞ്ചട്ടിപ്പയൊടി പ്പൊന്നരിതാരം മനയൊല പച്ചക്കര്പ്പൂരം ൧ൃടക്കര്പ്പൂരം രസകര്പ്പൂരം തൂത്ത തുരിശ യെൊല്ലിക്കാഗന്ധചം അരത്ത തിരുവട്ട )ശ ചെഞ്ച ല്യം ഗെരരിപാഷാണം ഇരട്ടിമധുരം നന്നാവിചഖി ഗദ ഇ 
വസാരം ത്രിഫല ദെവതാരം കുത്തുരുശടെ * വരട്ടുമു ത്തെ മരമഞ്ഞത്തൊലി പുള കുര തൂണിയാംകഠ ്ടിന്കാഷ്ടം ചെമ്പരുത്തിത്തെറലി ഭതക്കിന്പശ ചെപ്പിന്പശ മ്പശ 
മാവിന്ചശ തെങ്ങിന്ചുക്കലയരി ഇപ വെരാദിന്െറ പാ ലഃലൊ പുള ത്തൊലിയുടെ ശിരിചൊ തെങ്ങിക൯റ പൂതിയ മ ദ്ൃത്തിലൊ കൊഴ്രിമുട്ടയുമട വെദവയിചൊ നല്പലട്ക്ണം അരച്ചു ട 9 ട് മെത്തൊരു ശില നികമെറിചരുമാറ ചിന്തി അമി]ല് ചൊന്ദും ക്ട തെച്ച ജരുമ്പുകൊലിന്മെല് ചാരി അഴിയാതെ മു ൨൧൭ 
ക്കെട്ടി മു ണക! പഴെനെയ്യില് നനച്ചുകത്ത'ച്ച ഒരുപാത്രേത്തി ല് എന്റ്റൂയും വെളിച്ചെണ്ണൂയും സമമാക്കി ഒഴിച്ചു ആപാത്രത്തി ന്െറ മുകമില് മെല്പറഞ്ഞ കാല് തലകിഴക്കിപടിച്ച അതി റ് രവ്വല 4 1 ല് ൂ 

ലു നു റാപ്പവണ്ണും നനച്ചു അത്രെ ന്പന്നത്തെ ലം ഒറവച്വഴ്ുമ്പൊറാ വെറെ ഒരുപാത്രം കാട്ടി അ തി ിം! വിഴു ക ഇങ്ങിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പയ്യ ൧ നവ്പ്യാന് വെ ച്ചിരുന്ന മെതലമൊ യ്യും മുപ്പറഞ്ഞ ശര] വു യാദിഡയെല് തീ കെട്ടപൊകാത്തചിധത്തില് അച്ലാല്പമായി ഒഴിച്ചു ഒറവപി ഗൃമ്പൊഠാ വെറെ ഒരുപാത്രത്തില്ൽ ലിഴിച്ച ൧ൃടാറി യാല് നല്ല പാത്രത്തി ലാ ടി സൂഷിച്ചു ത്ധവ്ശ്മുക ഠരഠം ഒത്തെചം പൂരട്ടി ല് ഒറെപ്പവ്വേണങ്ങളും ശമിക്കും മനു ധ്ര്മ മെല്പറത്ത പചെതചം മൂര്പ്പഭമെത്രെ ആയിരുന്നത ധയവന്തരിസഖിയായഅ സിത്മഷ 
) ൪.൯ ൭; 



4 ഴ് 1 7 1൬ കഥക് "കം ൦൦ ശം. ന്ത് ന് ൩ ലി 1 ന്ന്. വ ത് ല് ഴു റ്. ് 
ൂ ന രി... [ ക റ; ച് . ച 

൯൩.൮൯ ആ രൊഗ്യകല്ലറ്റുമെ ബാലചികിത്സധായാര 

ഷിയെസല്ക്കരിച്ചു സന്തെഷപ്പിക്ക നിമിത്തരായിട്ട ആമാഥ 
ഷി അഗന'ശമ്മാവഎന്നൊരു ഗൃഥസ്ഥാ ശ്രമി യായയബ്രഹ്മണ 

നായി ക്കൊണ്ട അദ്ദെധാത്തികന്റ കുട്ടിയെ ദേഷ്യവണപിഡിത 

യിക്കണ്ടിട്ട് വട്ട പദെശിച്ചു ഷ്യന്ന അആഗമമുന്ടെ ദുഷ്ട 

ണശമനമെന്നല്ല സവയ ണശമനമാകുന്നു അത്രയുമല്ല സന്നി 
പാതത്തെയും സകലചിസപ്റങ്ങകളളെയും സവ്വകുഷ്ടത്അദ്ലെയും എ 
ല്ലാവാതരൊശഗങ്ങക്ചെയും പാതശൊണിതകത്തെയും ഉന്മാദത്തെഷ്യാ 
അപനസ്ലാധത്തെയും ലെപനസ്യാദികമ്മങ്ങ കെ ക്കൊന്ടെ മെല്പ 
റത്ത തൈലം ശമിപ്പ്യിക്കം ചെരവണഭൈരധമെന്നാകുന്നു മ 
തിന്െറ ലിധി ഹെകാലായ്യ സംഹിതയില് പഠാച്ചെട്ടിട്ടുമുണ്ട 

(ഭാതി ലി ംഗാദി ധൂപവത്തി) 

൭൩... ജാതിചിംശഗ ഹരി ദാത്വഗദ യാസജ്ജശാരിബാഃ। 
തുമ്ഥയഷ്ട ) ഫ്വമഞ്ഞുി ഷ്റാശാകനിചപജപാത വു 

൫൪: സ്യെ നാ ൭ഫരിതാലെന്ദുശിലാജതുജടാമിസ്ഃ। 
ഗു ലപതസികാചമ്മമൃഗശൂംഗമനശ്ശിലാ! 

ഭ്ര. ശ്രിലെഷ്ടതഗ രാം ദൊജകെസരഗേരു രൊഥ്നേ। 
കൃത്വാസമാശോഃപാദാംശശി വരെതസ്തരമന്വിതാ 

നെ. ശിഖരെതഡ്സുമാംശെ നഗന്ധകെൌനചയൊജിതാഃ।! 
ക്ഷിരിത വവഖാേഷാ യെണത്ര'ഫലാ യാഘനസ്യച് 

൫൭. കിംശുകസ്യ രസെഗനാച മായൂര൪]8 ൦ ഗരാജയൊ$। 

രസെൈനഡയ: ഷ്ടി സ്സിദ്ധെ ഹകഷാചയണ്ാ പി ൧ മാല് ॥ 

൫൮... പാഷ കൈകമഥെസ്റ്റുമ്യഗാസസ്യാ ലിപ്യതാഘ 

യെ। ഉദവത്ത്യശെഷയെല്സമ്യക്കായയോംദില സാഷ്ടരകി 

൫൯-- ധൂപയെദനയാലാത്തയ സി ക്തയാഗപ്യ്യസപ്പിഷായ 

സമ്യക,പ്രദിച്ഛ യാ൨നായശമിത്വലനാച്ചി ഷ്യ 
അന. കാസിസതൂപ്യ്യതാര്മാടിക് ത നാല്യന്തരാധവനാ। 

ഏടി കാദ്ധം ൭ദദധചാ പശ്ചാടാജ്യംപുരാതനം॥ 

ന ൬൩,൧... ല'ംപെച്വചിധിനാനെനസച്ഛാഫം സം പ്രയൊജിതാഃ। 

ശാമ്പെയുരതിഗംഭിരാഭൂഷ്ടാ അപിമഫാദ്രണാല 

൩൯൨. പഞ്ചഭിദിഖസൈമ്മദ്ധ്യാ ഫി നാസ്സ്റവ്വെത്രിടിദ്ദി 
നൈ ഃ। ക്ഷുദാസ്സ്കൂല് പ്രരയൊഗെണ% ച തെനമത്രസാ 

ശയ ॥ 
ചായില്യം മരമഞ്ഞത്തൊലി കട്ടക്ക ചെഞ്ചല്യം നന്നാ 

റീഥംഴ്ങ്ങ തത്ത ഇരട്ടിമധുരം മഞ്ചട്ടിവ്വെടി തെക്കിന്തൊ 

ചി കടമ്പിന്തൊലി മെയ്ചരത്തിത്തൊല! ചൊനകപ്പല്ല പ്പൊ 



& 

ദ്വാധിം ശാദ്ധ്യായ₹ 

 ന്നരിതാരം ചൃൂടക്കര്പ്പുരം ക്തം മാഞ്ചി ശതക ഗുല 

കാശാവിന് തൊലി ഷലകൊന്വ മനതയാല തിരുഖട്ടപ്പശ 

തകരം താമരയലി അകില ശൊരെചേനം ജല സമാ ഇച്ച 

ഒക്കക്കൂടി യാല്യ ന്ഭാവുന്ന മിറ നാലിലൊരു ഭാഗത്തൊട്ടെ സ 

മാ രസ്പവയം ഗാഡ്ധകധും ങ്ങിനെ വപവെത്ത നാല്പാമരക്കഷായ 

ത്തി ലും ത്രിഛലക്കഷായത്ത ലും മത്തങ്ങഷഷൊയത്ത/ല്ുാ കരുിമു 
റ 6 
അഖ്ല ചെ വകടലാടി കഞ്ച ണി ഇവററിന് നി 9്കളിലുഠ 
ഇരട്ടിമധുരത്ത ൯ കഷായത്ത ലും ക്രമെണ ഓഭരദിപസം ആ 
രച്വു ഇഗതുമ്മയു ശിലയുടെ ശഷല ഞ്തിരര്തെ 2 തിരച്ചു തിരി. 

യാ! എട്ടുദിചസം ന ഴ്ലല്പുണെ ആയത പ്ര ധിന്നെഷ്ി 

ല് നച്ചു കത്തി ല്ല അതിന്െറ അഗ്രത്തില് നല്ല വട്ടും തിച്പി 
ടിച്ചാല് മാതി ജവാലത്ധടങ്ങിയ ഉടനെ കാരിയത്തന് കഴല 
ന്െറയൊ ചെളി രഗലിനെറായാ ചെമ്പുകഴലിന്െറയൊപൊ 
ന്കുഴലിന്െറംയാ അചത്തുടെ മെല്പറഞ്ഞ തിരയുടെ തല 
ക്കല് നിന്ന പുറപ്പെടടനനപൂകയെ യ്രണത്തിങ്കല് ക്ലൂല്ലികുമ അര 
ഗാഴികനെമും ചെയാം കാല നാഴികയില്ഡിന്ന കൂറത്തൊല് 
ഫലിയ്യെമില്ല പുഷമൂതിന്റശെഷം പഴെനെയ്യു പുരട്ടുക ഇ 
ങ്ങനെ കഗ്ദി ചസംചെയാല് അതിഗം ഭിരങ്ങളായ മഡാവ്രു 
ണമാറാ ശമിക്യം അതുക ക്ലെക്കാഠാ താക ഗൃ കൂ തക 903൭ അഞ്ചു 
ദിപസം ചെഴ്ളാരതന്നെ ശമധംഷോണാം-. അത്രയുംസാ രമില്ലാ 
ത്തതുകഠാഒ മുന്നുടിചസം ടുലയ്യുല് മതി നഡ്റ്്ാരങ്ങളായ്യ്ര്യ 

 ണങ്ങറാക്ക ഒജഭിവസം ഇങ്ങിയെ ശക്തിക്ക തക്കവണം ദിവസ ണെ കി ൭ ഒദത്തെളുയചിച്ചുചെയ്ക്ക കൌ ല്റില്ലാവ്ര ന്നങ്ങലും ശമി കരം 

(തൂ 'ഫലാദി! രസായന) 
ന ല്ല ൩... ത്രി ഫലാകൈശിഛിയഷ്ഠിമാഗമഡ്യ ലാമധുസ്സഫീ। റ) 

കകക മഷരയാശഗെനാഖര്ിതാസ്തസായു കുറ്ററ യെര॥ 
൬൭. ഭൂ ചേജി, പ) പിന് ാച്േളു രഷ തുല്യമെകത്രരളഒ സ്വതൂടഭ।; 

സിതയാതുല്യയായൊല്യപ്പി ണ്ഡയെരക്ചളസപ്റ്റി 
ി 

മ് 
ി ഷാ 

നര. രസായനമീ ി ടട | മാദ വ്ര ണ്യമായുഷ്യം വപനിട വയം! 
ദാജണാനപിസംചാത്തു ലമെചാഖിലാന് ധ്രണാന്॥ 

7 ത്രിഫല രാരെകഴഞ്ച മാശി കഴ€ഞ്ചയ ഇരട്ട മുധുരംകേഴ 
ഞ്ച ന് തിപ്പലി കഴത്ചെ ൧൨ ഏൂലതഞ്ഞതം। ഗാബ) പ്പുവ ക 

ട്ഞ്ച ൮ ഇങ്ങിനെ കൂട്ടിപ്പപൊടി ചു ശലപ്പൊടി ഇട്ട ആപൊ 

റാ.൮൭ 1 

സ 



൩ വപ ആരൊഗ്ൃകല്ലഴ്ൂമെ ബാലചി് കി ത്സായാം 

ടിയൊട്ട സമമായിജിരകം തൂക്കി എടുത്ത അതലവത്തപൊടി ച] 

രണ്ടും ഒരുപാത്രത്മി ലാക്കി അത്ര പഞ്ചസാരയും ച്ചെട്ത ഉരുട്ടി 
യാല് ഉരുളൂഖാ൯ മാത്രം തെനും നെയ്യും ചെത്ത ഉരുട്ടി വെച്ചു 

അതില് നിന്ന ധെണ്ടതെടുത്ത സെലിപ്പ്പിക്ക എപല്ലാവ്രംണങ്ങ 
ജു ശമിക്കും ആയുസ്സിന്നു “നന്ന അഗ്നഗിബലത്തെ ഉണ്ടാക്കും 
ഘൊരങ്ങളായ യ്വൃണങ്ങളായാലും അതുകളെ ശമിപ്പ്പിപ്പാന് മ 
തിയായ ശക്തി രം രസായതത്തിന്ന ഉണ്ട 

[ 

(നചനത മധുസ്സുഫി) 

൬൬... നലനിതസ്യയ ന ല്യൃസ്വ്യപലായ്യത ഷ്ലാത്തരംശത്ഠ। 

ത്രഭാപാദ: 9യാജത' ൫ ൫: ൪ ദസമയ മധു സ്റ്റുഥ്യശേഭെടി യെ 
൬൭... ധിക്ഷിപ്യരാജതെപ്പാത്രെ നിലനി ക്രെതത്സയൊനി ൨1 

ലി ധാനെ നപി ധാഷാസ്യമുഖംസ്യ തൃസന്ധിഷ്യ 
സപ്പ. ജതുനാല പൃഭൂെശ്ശ ന്യ നിലദ്റുശ ചജ്ജിതെ 

ഖാത്വാഭ്രേമിം ഡിഗായാത്രമുദമാപൃരയെച്ചതാം॥ 

നന്ത്..- ഡി കൃത്യാതി ചാമല്യാഥപക്ഷത്രിതയ മുഭ്ധരെല്| 
തര്േചായ്രമുദരാത്തസ്യഗുഫിത്വാ ന്യ്യസുമെഷേധം॥ 

പ. (2 

.... ൮ ുഭൂതംസമാലെ മധു.നാവ്രാതരാശഭയല് | ത) കൂട്ിടര; ഡ്യ്യ പ) യ്ര 2 സു 

വുയ്രംണഷശ്രദ്ൃ ഥംരൊ ച ണാദ്ഥഞ്ചരൊഗ'ണം॥ 
കം എ ൭ 

൭... ഫെെനൊക്താത!ല യ്യ്യഷാനച യി തമധുസ്തുഫി। 
കാസേശചാസജ്വരാശ് സ്പൂഗ്രംണ്ലയാമശിലാത്തിഷുയ। 

൭൨. ചിസപ്പെഷ്യമാകഷ്ടെഷപാ സെ രരാഥെ ഭഗന്ദകര। 

ഉ. നാമാ യെ പട 

മുന്നൂററിരുപത നാല കഴഞ്ച പുതിയ ഖെണ്ണയിയ അതി 
നെറ നാലിചൊരു ഭാഗത്തൊട്ട സമമായ പാലിനന്െറ പൊടി 
ചത്ത ഉ ട്ടി നല്ലൊരുവെ ജ്ിപ്പാത്രത്തി ലാക്കി ചെ ഉളി കൊണ്ടു 

ന്ദോക്ഖിയ മുഴുകൊന്ദെ അതിനെറ ചായ അടച്ചു സന്ധിയില് അ 

രക്കതെച്ചു പായുസഞ്ചാ രത്തൊടുക്ൂടാത്തയിലയറയില് ധിലം 

കുഴിച്ചു ആ കുഴിയില് മെരപറഞ്ഞ പാത്രവൈച്ചു അധിടെനി 
ളു ് ് റ ) ് ക | ത്ത ൂ : ) ൨ ടു ന്ന ക്ലു ട്ടത്തമട്ലന കൊണ്ടുതകന്നകഴിമൂട(അമ വിരു മറ്റ ഉറ! മു 

പിന്നെ നാല്ൃത്തഞ്ച ദിലസം കഴിഞ്ഞാല് കുഴി ലാങ്ങി ആപാ 

ത്രമെടുത്ത രൂറന്നുനൊക്കമ്പൊഠാ ആ മരുന്ന വെണകൊട്ടു 

ണ്ടായിരുന്ന നാവ ചിട്ട ചൊടിയായിരിക്കും താതുല് നിന 

വെണ്ട൭തെട്ടത്ത തെധില് ചാലിച്ചു സെധിയ്ക്ിക്ക യ്രണങ്ങ 

ക്ക ഠാദ്ധിയും ഉണക്കവും ലഖെടഗന സിദ്ധിക്കും ഫെമാ 



ല് 

ക്വാ ലിം ശാമ്ധ്യായ? ൯൩.൮൯ 

ചായ്യനാല് പറം.പെട്ട ംരം നവന തമധുസ്തഫി ഏററവും വി! 
വ്യുത്തൊടടകൂടിയതാകുന്നു ലിസപ്പ്ും കുഷ്ടം പാണ്ഡുരൊഗം 8 
ഗന്ദരം ഉന്മാദം അപസ്ത്രാരം ജവകകില് പ്രയൊഗിച്ചാല് ൭൭ 
ഗെ അതു൭റാ൧൭ ശമനത്തെ ൭.ണ്ഭാക്കകയും മി്വയ്ക്ം 

(നചസാരദഭസ്തും) 
൭൩... നചസാരംാരിദായാസ്സ്വ രസെമാക് ലസ്യ 

ജാതികിംശുകമായൂര സുഷലീണാംഫഠഷ്യയച। 
ഒര. കഫമലസവരസെലാപാിപിഷ്ഷ്ടൈക്രൈകമഥ ക്രമാ 

ത] ക്ഷ രിവഖലനി ഷു വാഥെപിഷ്ടവാസപ്ചദിനംതതഃ॥ 

6)... അംഗലാ ാരമാഖത്ത്യശൊഷയ। ത്വ്വാദി ഹഇത്തയ്ം। 

ശി ക്ഷി നാ വ ത്യ ൮48 

൭൬.. പി ധായസന്ധിമാബ ഭധ്യചാസഡ്ധിശ്ച മൃദാട്ട ഡം 
സപ്ലാവൃതിഭൂഡം കൃത്വശൊഷണെനനി ധായത॥ 

9൪. ഗാമയെ ന സമാ സവൂതൊഫസുചിസുതെല്് 
കണ്ഡെഗീ നാ ലതുഷ്ടഷ്ടികചി ച ലിനെനഥാഡികാഃ॥ 

ഒ... പക്തധാതതൊഗണ്നെരനിവ്വാണെസ്വയമെലാ തി ശതകം! 
ഉവലല്ലൈവഖത ജപാത്രമുദ്ധത്യാസ്കാല് സമാഫരെല്[ 

൭൯... ഓഷധംഭ സ്തൃതാംയാതംമാക്ഷികെണതദാശയെല് | 
പ ണാതൃസക്ൃപ്ുഭാമാത്രൈഷാപരമാമ്തോ ] 

൮൦... ബാലാ നാന്തുതദാലൊച്ചുഫിനാമെനാംപ്രകലുയെല്। 
യഷ്ടപ്യാഥവയര ജൊയു ഞാ സദ്ലൂിഷാസിതയാപിചാ॥ 

൮ ൧... അശെല്വ്ണനാശായ ച രമെതദലന്ത രാം അന്പുംശ്ച് 

യൊഗ ലാഘത്വാല്ബഫ്ശൂന്ച്ചുധേ ന്ലിനാശയെ॥ 
൮൨... കടുകാരജസായുക്തമജ] ണൂജപരയാശനം] 

ഓര് കൃഷ്ണാരജൊയുക്കജുജ്വരലിയാശനം | 
൭൩. ലാജുലരകമധ ാസ്മൃംകാസശവാസനിബദ്റണം। 

ഓഇപഡതാശാഗസ്ധഡ്വേംരാജയക്ഷ്യാപനൊദനം 
൮൪... ലാജമൂല്ല്ലസിതെൊപെതംമദ്രിമാതുനിയച്ചുതി 

അ ഭയാരജസാ യുക്തംമസ്മുഥശ്രോംസി ചന്ത ഷൽ 
൮൫. രജ സാഗ്രഫണ് ദൊഷൈമുസമാടിപ്പുകളയാര് ഹിതം 

അതി സാരെയവഷേ സ്യ്യമധുനാഫുലരെണ്ടന। 
പന്ന - ഗന്മെഷകൊ്ണ്നേതൊയെ നയ ലാനി।.ചൂണ്ണസംയുതം 

॥ 

ത ട്ട് 

സല ി ദന്ത രജൊയതംശ സൂമുദരെതപ്യപാരിണാ] 
൮൭... ശൊഫെപ്പന്നന്ന വാഭാരുഗൊക്ഷു മൈമ്മധു നാസ) യ! ി നല്ല ി 6൨ ന ടൂ ; ൧ ॥ ടം മു. ലിസപ്പെയഷ്ട മു ് ാഡ്യമാക്ഷി കെണസമനധിതം॥ 



കി 1 പ്ര ' 1 18 
ആം 4 

൩. ൯ ആ.രൊഗ്യകല്ലറൂമെ ബാലചികടിത്സായാം 

൮൮- കഷ്ടെഖദിര മൂ നുനതുരുചസ്സെഷപിണ്ഡിതം॥ 
ശസ്ച്യഃതശാതി ശെതെന്യദ കിഞ്യി 34 ണെൌരഷധം॥ 
ഹവഡവഡാരേം പ മഞ്ഞ കമിവെറവ്। ല്യം ക ണി ചു റയാര ലും ഞ്ഞു പിച്ചുക 

്ി 
ത്തിച ക.രുമുരയക്ക്ല ചെറ കടലാടി പുല്ലാഷുത്തകളിര പച്ചഗശെ 

പ്രി തെങ്ങിന്പൂക്ഷല ജപററി൯ വയ ംളിലും ക്രമത്തോലെ 
ഓരെ ദിലസം അരച്ചു പിടന്ന ഠാല്ലംധ കഷഷൊയത്തില് ഏഴു 
ദിച൩൦ അരച്ചരയ വിരലിനെ നിലവും അതിന്റ വന്ന 
വും വരമാറ ഉ.യട്ടി. മുനംദിധസം കണക്കി ഒരു മണാത്രത്തി 
ലാക്കി രിം തുപെൌലെയു പാത്രംക്കൊന്ടെട ചയ ചക്കിന്ന ഏഴ ശി 

ല മയ പരിതച്ച അതുടകാഠ്ദു കെട്ട! ഇ ഴ്ുക്കി വക്ക തുണ 

ങ്ങിയാല് ഒരുക്കൊല സമലതുരമായി ഒരുഷെഖൈലാഴത്തില് ഒരു 
ശം യുന്ടൊ ദെ അാത,ല് കുറെ ഉണങ്ങിയ ചവാനകാ നറച്ചുഅ 
തിനെ വമ 0൪0൨. റഞ്ഞ പാത്രംവെച്ചു പിന്നെയും വാണ 

കമിട്ടത'യ്യിട്ട അ൨൦തആനാലനാഴിക ഇടപിടാതേ ലെവു ചെ 
ലത്തക്കഖിധത്തില് പിന്നെയും ജഇട്ടയ്യില് ഇടയില് ചാണക 
മിട്ട നല്ല ഗാഡ്ധാഗഗിയില് അവപത്തുനാലു നാഴിക ഖെന്താല് 

പിന്നെ ചാണകധിടാതെ ആ തിയ്യിടനെശമിപ്പിച്ചുഗ ലവണ്ണം 
൭൧ ടാ പു]ടന്നെഷും ക്ഷമാ ്യി രുന്നു പത്രം തൊട്ടാൽ ലൃ്പ്പൊഠാ 

൪ സെപ്പ്യാതൊന്നുന്നംഖമ വ്യാ ഹന്ത അയത്വയര൯ ഭസ്മമായി 

രികാന്ന മരുന്െട്ടത്ത തെനില് സെപിപ്ധിക്ക ദ്ഠീപ്പാവൃണങ്ങ 
മഠ ശമിംരം ഒയരവധമജ്ലപുയഷന്ന ഒരില്െ സെപിപ്പംന് 
ടം ക 
ഒദ്യ പണ ത്തുക്കത്തു .ല ധി] ൧ വെണ്ട അതനെ ആ ലൊചി ലി 

ബാലന്മക്കു മാത്രെ ലള.രെ മുരുക്കി കൊച ഇരട്ടിമുധുര 
ത്ത് (൯പൊടി കൂടി നെയ്യിലും സെഖിപ്പ്യിക്കാം പഞ്ചസാരചെ 

ത്തിട്ടും സെഖ ല്ല്ിക്കാം വ്ൃണങ്ങാം ശമിക്കും കൂട്ടുന്ന മയുന്നുക 

൧2. ഭെം വരുത്തിയാല് രം ഭസ്ത്ം ചൂര ്യാധികഠാക്കപ 

റവകയും ചെയ്യം ൧. ടടഛതിരാധാണ്വയുടടെ പൊടി ചെത്ത സെ 
ലം 1. ര് ി 

ളം നി 

ക് അജിണജവരം ശമ കമം ചെവതെക്കിന്ചെര തിറ പിച്ച് അജി; മ ശ ഒക്കൂ പ്പ വ ന ടു വ; 
ലി ഇപ പൊടിച്ചു അതില് ഒലഞ്ഞ സെച്ചച്യാല് ജിണ്ണൂജ്പരം 
ശമിക്ഷം മലര ചരകം ഇല പൊടിച്ച തികാര രി 

ല് ചാദ്ധിലൃ സെഖ।കാല് കാസശവാസങ്ങറം ശമം അ 

മ ഒരരത്ത്വ വ പൊടിയില് ചെത്ത വെ ഇ്ുകൂട്ടി സെധിച്ചാല് രാ 

ജുയ്ര പ്രാവു ശമിക്ഷം ലേപ്പൊടിയില് ദ) 2൨൫൭ പഞ്ചസാരകൂട്ടി 

സെചിച്ചാല് ചാദ്ി ശമിധഖം ക.ട്ട൧൭ പൊടിച്ച ആതുര ചെത്ത 

തയിര് ച മ്മത്തില് സെലിച്ചാര അശപ്റ്ും 0 ഒം ശമി 



റ. ദ്വാലിംശാദ്ധ്യായ ൩൯൧ 

ര് ു 
൧0 മുത്തെത്മഴങ്ങത്രഷമൊതകം ഓവ പൊടിച്ച അതല് 

ചെയ്ത സെചിച്ചാല് ഗ്രഹണ।ദൊഷാ ശമി പ -കൊട്ടത്തു വു 
യുടെ കായപൊടച്ചു അത. ചത്ത തെനില്൯ സെചിച്ചാല് 
അതിസാരംശമിക്കം ജീരകം പൊടിച്ച അതില്ചെത്ത അല്പം 

൧ൂടൊട്ടകൂടിയകാല്വവെള്ളത്തില് സെധാച്ച്ാല് ഗൃശ്മം ശമിക്കും 

ഹാഗദന്ത'വെര പൊടിച്ച അതില് ചെത്ത സഷിക്കത്തു 3൭ ലൂ 

ട്ടൊട്ടച,ടിയ കാച്ചുഖെഭ്ജത്തില് .സെപിച്ചാല് മര ഥാദ്രം ശമി 
ദമം തമിഗാമചെര ഭെഖതാരം തെൈരണ്മ്ല ഇവ പൊടി 
അതില് ചെട്ത തെഗില് സെധിച്ചാല് ശിര ശമിക്ഷം ഇര 

ടിമധുരത്തിന് പൊടിയില് കെത്ത തെയിള് സെലിച്ചാല് ധി 

സ്പും ശമിക്കും കരിങ്കാലിക്കാതല പൊടിച്ച അതില് ചെത്ത 

മരൊമട്ടി എയില് സെധിച്ചാല് കുഷ്ടം ശമക്ഷാ യ്രണങ്ങ 

ാക്ക ഇതിനെക്കാഠാ ഠല്ലുതായിട്ട ഒരു മ൯സ്അമില്ല 

സദ്പ്യൊയ്രണ ചികിത്സം 

(ചൊരനിവത്തുവാ൯) 

൮൯. അഭി ഘാതാദി നാസദ്യൊ വണെജാതെസ്മയ സ്ൂൃതിം] 
ലം സാനുബഡാംഭ്ഷകസിമദ്ധൈരൌൈഫധൈഷ്്ിനി]ിലാരയെല്॥ 

കംപ്പമൃതലായത ദെഷത്ത്ന്മൌൌര ഉയാടെ വന്ന കൊ 

ണ്ടിട്ടൊ ആഴയുധങ്ങും കൊണ്ടുമുറ! ത്തിട്ടൊ മററ പപ്പ ഛഫെതുക്ക 

േകൌണ്ടൊ സദ്യ ണമുണ്ടായ:ല് അതങകകന്നന്ന അത 

യായിട്ട പരുന്ന രക്മത്തെ വൈദ്യന് സിലൌഷധങ്ങളെ, 
ക്കൊണ്ടു തടടത്തു൭ കാഠാ ക 

൯൭- പാന്യൈസൂദ് ല്യാമാമൃഭയച ശി നിചല്ലചാന്നവാ൯ന്। 
സദ്യൊ്രു നമു ഖെസിടംഞ്ചദ്ക്തസുംഭായതരസം! 

മുക്ഷററയുടെ ഇല രപ്പ്പൊഠം പൊടിച്ചെട്ടത്ത കയ്യിലിട്ടമ 

ദരിയ അരികന്െറ വിരമുറിയിൽ പിഴി യുക ചൊരനില്ലം 

൯൭ മായൂരിപല്പചാന്പഷ്ഠ തത്ര: നിദധിതചാ] 

മുവ്യാംഗൊവരധ ന് യേദവാജലനി) ചി ദലാ നി വ 6 

ചെവകടലാടിയുടെ ജഇചയൊ കവകയൊ വയഠയുടെ ച 
യഡ്യൊ ലണ്ടിത്ത ചിരൊ .ട൭ഈ അരാ മുറിയ!ല് വെ ൭൧ 

ച്വൊരനില്ാ൭6 
| ൯൪൨... അഥപാവസുകസ്വ്യൈപപല്പപാന്കരമദ്ദി താന് | 
നി നിദധ്യം ൂലദ്യാചാനലനിതെ നതൈസ്സറമഃ॥ 



ടഃ 

൩ ൯൨. ആ മൊഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികീത്സായമോ 

ന്രു..... ശ!പഗൊപി് ദലാന്യെവചി ഷ്ടാനിനിദധിതചാ। 

തെംസഗെ ചസദ്യൊ ാത്തസൃ സുഭ നായേചികി ത്സകാഃ। 

താര്താചലിന്തളിരകൈകൊണ്ട മര്ദിച്ചമുറിയില് പെക്കുക് 
പി ഥവചിയുടെ തകിരകൈകൊണ്ടമര്ദ്ദി ച്ച ചെണ്ണകൂടിമുറി യി 
തെക്കുക അല്ലംകില് പിട്ചവമ്ളിയുടെ തക്കിരം ധെയ്യുയ 
ണിയുട്രെ തളിരും സമംഖെത്തരച്ു ധെണ്ണചെത്ത മുറിയില് 
വെക്ഷക ചൊരനില്,൦ 

(ലൊദ്ര്യാദി ചു ണ്ടു 
യു നി ന്൭ ലൊഷ്രുഗൈരി കപത്താംശഫലി നിമാഷ്യഷ്ഠി ദിഃ। 

ടി 
ക്ഷിരിദൂമാംകരക്ഷെമേമഷി പക്വെഷ്ടകഞ്ജു നൈ 

൯൩. അപി തുല്യ കൃതംഥു നമഥലാതത്രനിക്ഷിചെല് | 
അയംപ്രയൊശൊരകു്കസൃ,സുംഭയനെശസ്ൃതെധികം॥ 

പാച്ച്യൊററിത്തൊലി കാലിമണ്ണ ചവ്വങ്ങത്ത'ന് കാതല 
ഞാഴ ൪ പ്പൂ ഉഴുന്ന ഇരട്ടിമധുരം നാല്ലാമരത്തിന് മൊട്ട പ 
ട്ടചുട്ട കരി ലെധിച്ചു ഇഷ്ടിക അഞ്ജുനക്കല്ല ഇല പൊടിച്ച 
മുറിഞ്ഞെടത്ത ഇടുക രാ പ്രയൊഗം ചൊര നിവത്തുവാന് ൭൮൭ 
റവും നല്ലതാകുന്നു 

(മഛഫാലൊഷ്്യാദി കു ഇട) 

൯൩... ലൊദ്ധുഗൈരി കപപത്തംഗശ തലെധിനിശാദ്വയൈഃ। 

മാഷമായുരികാമുവ്യാമാംസിമധുകചന്ദധൈഃ॥ 
൯൭. ശൈലാലപപല്പച ക്ഷി രിദ്ൂമാകേരഫലത്രയൈഃ! 

ഫലി നികഷ്ടസാരംഗശ്ൃംഗലാ ഷാശിലൊല് ചൈ 
൯൮... രാജക്ഷൊരമമഷിസജ്ജരസാഞ്ജ നസുരാഹഫ്വയൈഃ। 

ശാരിബാപത്മകിഞ്ജെച്ചു, ചാശാലസുകപല്പെഖലു 
ന്൯.- ധൂളിബകളവല്ലാബ്ദുല്കപ്പാല കലിംഗകൈ 

മഞ്ചുിഷ്ഠാകടടകാ പ്യാഞ്ച വിഫിതുവംംസുരഞ്ഞമസാ॥ 

൧൭൭ .- സദ്യെവ്വണമുഖെ ഥി ൮ ഡ്ലൂദ്യശൃവ നി യതി | 

അതിസ്രചദസ്ത മെസ്താല്സെതുബസ്ധ 3ലൊദകം॥ 

പാച്ച്മൊരവത്തൊലി കാലിമാന്നു ചപ്പംഗത്തിന് കാതല് 

സഫസചെധി വഖരടുമഞ്ഞാം മരമതഞതത്തൊ ലി ഉഴ്ചന്ന 

ലെവകടലാടി കശ മാഞ്ചി ഇരട്ടിമധുരം ചന്ദനം ചട്ദിത്ത 

കിര ഹാല്ലാമരത്തിന്മൊട്ട ത്രിഫല് ഞാഴല്പുവ്വ കൊട്ടം ക് 

ക്രകൊന്പ കൊലര൭ കന്മമം വിരാളിപ്പട്ട ചുട്ടമരി ചെഞ്ചട്യ്യ 
അഞ്ജുനംല്ലെ ദെലതാരം ഹന്നാരിക്ക!ഴത്ക താമരയല്ലി ആ 



ദ്വാവിംശാഭധ്യായ$ ൩ ൯൨. 

ടലോടത്തിന്തജിര, താര്താലലിന്തളിര, കൊലെരിഞ്ഞി 

 ത്തൊലി, മുത്തങ്ങക്കിഴത്ങ, മാറൊട. കടകപ്പാലയി, മഞ്ചെ 

ട്ടിപ്പൊടി, കടുകരൊഹണി ഇവ പൊടിച്ചു ശീലപ്പ്യൊടിയിട്ട 

ആപൊട। മുറിയില് ഇട്ടാല് സേതുബന്ധം ജലപ്രവാഹത്തെ 

തടുക്കുന്നതുപോലെ രക്തപ്പവാഹത്തെ തടു. 

൧ാഠ,൧.രക്ത സ്വാവെനിപ്ത്തെതുക്ഷീ രിദൂത്വഗ് ബലാഫിമൈഃ। 

സയഷ്ട്യാഹ്വയലാമജൈജശ്ശു, തെനശിശിരാംഭസാ ॥ 

ണണ ൧൧൨. സംക്ഷാല്യവിരകാപത്രകൂര്ണ്ണുംതൈലെനമിശ്രരിതം | 
നവനീതെനയു ക്തംവാതാഭ്യാംവാതത്രധാരയെല് 

രക്തത്തിന്െറ വരവ നിസനാല് നാല്ലാമരത്തിന് തൊലി, 
കുറുന്തോട്ടിചേര, ചന്ദനം. ഇരട്ടിമധുരം, രാമച്ചം ഇവകൊണ്ടു 
വെച്ചു തണുപ്പിച്ച കഷായംകൊണ്ട വ്രണം കഴുകി തോത്തി ഉ. 
ണങ്ങുവാന് കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തി൯തകിര വെള്ളംകൂടാതെഅര 
ചു പൊടിച്ച അതില് നല്ലെ്്ണുയൊ നീരററ ഖെണ്ണുയൊ നല്ല 
എണ്ണം നീരററവെണ്ണണ ഇവയൊ ചെത്ത ഖെച്ചുകെട്ടുക. 

൧൧൩. വശിന്യ്യാപിചമായുൂയ്യാപുണ്ഡ ഠികേണവാഫിതഃ।! 
തഥാപ്രയൊഗസ്റ്റുപ്വേഷാംരോപ ണായക്ഷതാരുഷാം ॥ 

മുക്കററിയിലകൊണ്ടും ചെറുകടലാടിയിലകൊണ്ടും പുണ്ഡ 
രീകത്തിന്നിലകൊണ്ടും മേല്പ്രകാരം ചെയ്യാം. എല്ലാ വ്രണ 
ഒം ൭ണത്യും ) 

൧ഠ൪. തൃതിയനിചതുത്വെവാചരിഫ്റത്യപു ഹിത: | 
തദൌഷധംപരിക്ഷ്യാല്യപ്രാഗ്വന്നപ്യഞ്ചധാരയെല് ॥ 

ം .. ആദിയില്ഖെച്ച മരുന്ന മുന്നാംദിചസമാ നാലാംദിചസ 
മൊ കളമുഞ്ഞ മേല്പറഠറത്തെ കഷായംകൊണ്ടു കഴുകി തോത്തി 
മുമ്പെ വെച്ച മരുന്നു തന്നെ അന്നുണ്ടാക്കി ചെച്ചുകെട്ടക. 
൧൧൫. ത്രിശ്ചതു*“പഞ്ചകടത്വൊലാകുയൂാദേഖമതന്ദ്രിതഃ । 

രോഫൈച്ചതാവതാനോച്േചേധ്ര ണോക്താവിധിമാചരേല്॥ 
മേരപറഞ്ഞപ്രകാഠം മുന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം 

ചെയ്തു. എന്നാരു ഉണങ്ങും. ൭ ണങ്ങിയില്ല എങ്കില് സാധാര 
ണ യവ്രണചികിത്സയെ ചെയ്തു. 
൧൦0൬. ദൂ ശ്യന്തെസകൃദായൊഗമാത്രെ ണാപിചകാനിചില് 

സംരോപണാന്ിവക്ഷ്യാമിഗോപനീയാനിതാന്യപി॥ 

ഒരിക്കല് വെച്ചാല് തനെ നല്ലവണ്ണം വ്യണത്തെ ഉണക്കു 
 ബോവയായിട്ട ചില മരുന്നുകഠാ ഉണ്ട. അതുകഠാ ഏററവും ര 

൭ഠ 



൫൩൨൯൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഫസ്പൃയത്ങമെത്രെ ആകുന്നത എങ്കിലും ബഹൂപകാരത്തിനായി' 
ക്കൊണ്ടെ ഇതിന്നുതാഴെ അതുകളെ കാണക്കുന്നു. 

൧0൭. രജനീഖരകപ്പ്ു, രരാജനീലഭവാരജഃ। സക്ൃല്സദ്യ്യൊ 
വ്രണെക്ഷിച്ചംരൊപയെന്നാത്രസംശയഃ॥ 

വരട്ടു മഞ്ഞ, ചൂടക്കപ്പു, രം. പ്ലനീലം ഇയ പൊടിച്ചിടുക 
ഒരുപ്രാവശ്യം ചെയ്താല് തനെ മുറി ൭ണങ്ങും. നീരും പഴുല്പും 
ഒട്ടംതന്നെ ഉണ്ടാകയുമില്ല. പ. 

൧൦൮. ലാക്ഷാമധുക മമഞ്ജിഷ്ഠാശിലാജതു ഭവംരജഃ। 
കക്ക ടാണ്ഡദ്രവൊപപെതംസകൃപ്പെപെൌനരൊപ്പണം॥ 

കോലരക്ക, ഇരട്ടിമധുരം, നഞ്ചെട്ടിപ്പ്ൊടി, കന്മതം, ഇവ 
പൊടിച്ച കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളചെത്ത പുരട്ടുക. ഫലം മേരു 
പ്രകാരം. 

൧൧൯. സ്തന്വെകപിത്ഥനി യ്യാസംപിഷ്ടവാതെനക്ൃതസ്സുകൂല്| 
സദ്യൊവ്യണമുഖെലെപൊരൊപണായ ഭലെദലം॥ 

പ്പാംപശ മുലപ്പാലില് അരച്ച പുരട്ടുക. ഫലം മേല്പ്രകാ 
രംതന്നെ ഇങ്ങിനെ ചില സിദ്ധൌഷധതുഠാ ഇവിടെ പറ 

കപ്പെട്ടു. വെറെയും വളൂരെ ഉ.ണ്ടായിരിക്കും. അതുകളെ ലിസ്ത 
രഭയം നിമിത്തമായിട്ട പിപരിച്ചിട്ടില്ല. 

അഗ്നിദാഹ ചികിത്സാ 

൧൧൦. അഭിഭൂതെഗ്നിനാസദ്യൊഗാത്രെതക്രെണസെചനം। 

കെതകീപല്ലപൊത്ഥെനപലിധെയംതദ്രസെനചാൻ 

൧൧൧. അഥവാകദളികന്ദരസെനലലണാംഭസ। 

ഉ പാദകാരസൊപെതനാചീകേരാംബു നൈവവാ॥ 

ശരീരത്തിങ്കല് പുതുകുവാന് തക്കവണ്ണം തീത്തട്ടിയാലുടനെ 

മോരുകൊണ്ടൊ കൈതക്കുമ്പിന്െഠറ വീരുകൊണ്ടൊ കടലി 

പാഴക്കിഴങ്ങിദെറ നീരുകൊണ്ണടൊ കൂപ്പുവെള്ളംകൊണ്ടൊ ഇ 

മ നീര്വെള്ളത്തില് വശളയുടെ നിരുചേത്ത അതുകൊണ്ടൊ 

അപിടെ ധാരചെയ്ത്ക. ചുട്ടുനിറല് ശമിക്കും. പൊള്ള പുഠപ്പെട 

കയും പുണ്ണ്ാകയുമില്ല. 

൧൧൨ .മുലംവാപൌഷ്ടരംവകത്രെധുത്വാദന്തെനമദ്ദയ൯। 

പിധമെന്നാഡികാമെ-കാംഗാത്രെതത്രെനിരന്തരം॥ 

പുഷ്ഠുരമുലം വായലിട്ട കൂടക്കൂടെ കടിച്ചചതച്ച അധികമാ 

യ കാലതാമസംകൂടാതെ ഒരു നാഴിക കതുക. 
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൧൧൩. ലോഹിതാകസുമംപിഷ്ടവാദദ്ധ് നാലിംപേല്സമന്തത॥। 

വശിനീംവാഥവാപിഷ്ടവാകെരസ്നേഹേനഗോപികാം॥ 

അടമ്പിന് പുവ്വ തൈരില് അരച്ചുപുരട്ടുക. മുക്കററിയും മെ 
പ്രകാരം അരച്ചുപുരട്ടുക. ഗോപിമണ്ണൂ പൊടിച്ച ലെളിച്ചെ 
ണ്ലുചെത്ത പുരട്ടക. 

൧൧ര".സേകംപ്രിയാമതൈലെനകയ്യാദ്വാമാക്ഷികെണലാ 

 നപനീതെനലിംപചെദ്വാകുഹളിപിഷ്ടയൊഗിനാ ॥ 
മുറയെണ്ണുകൊണ്ടൊ തേന്കൊണ്ടൊ ധാര ചെയ്തു. തെങ്ങി 

ന്പൃക്കലഅരച്ച വെണ്ണുനെയ്യു ചേത്ത പുരട്ടുക. 

൧൧൭൫. പത്രാണ്യത്തമകന്യായാഃപിഷ്ടപാതണ്ഡുലവാരിണാ [ 
പരിലെപംപലിദധ്യാദ്വാനിഷിഞ്ചെത്തദ്രസെയലാ ് 

ലെലിപ്പരുത്തിയുടെ ഇല അരിക്കാടിയില് അരച്ചുപുരട്ടുക. 
പേലിപ്പരുത്തിയുടെ' ഇല കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വീരകൊണ്ടെ 
ധ്രാരയിട്ടക. 

൧൧൬. കിംത്ുക സ്വരസെപിഷ്ടവാശൈലെയംതെനലേപനം! 
' ലിദധ്യാല്സ്തന്യയു ക്തൌയദ്വാകിംപാകലാരിണാ॥ 

കുരുമുരുക്കിലനീരില് കന്മതം അരച്ചുപുരട്ടുക. അല്ലായെങ്കി 
ത കാഞ്ഞിരപ്പഴത്തിന്െറ കരടുപിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരില് മുല 
പ്യാലുചെത്ത അതില് കന്മതം അരച്ചുപുരട്ടുക. 
൧൧൭. നിദ്ിഷ്ഠാസ്തൂുഇമെയോഗോസ്സ്റുപ്വെദാഫനിബഫ്ണാഃ 1 

അപിചസ്റ്റോടമുല്പിത്സ ംപ്രതിഷെഭ്ധു മലന്തരാം ! 
മേല്പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങഠം ഒക്കെയും ചുട്ടനീറല് ശമിപ്പാ 

നും പുറപ്പെടുവാനു പോകുമാ പൊള്ളയെ തട്ടപ്പാനും മതിയാ 
യവയാകുന്നു. 
൧൧൮. സ്റ്റശൊത്രനപതിംഷധച്ചനാഡികാസ്സ്റലിലസൃതു [ 

യഥാനസ്യാത്തഥാധായ മനുശ്ചപരിപാലയെല് ! 
ചുട്ടുനീറല് ശമിച്ചാലും തൊണ്ട ററാറു നാഴികക്കകത്ത തിത്ത 

ട്ടിയെടത്ത പച്ചവെള്ളത്തിനെറ സ്ററശമുണ്ടായാല് പൊള്ളപുറ 
പ്പെടു വാനും പുണ്ണായി തീരേണ്ടതിന്നും. കാരണമായി വരുന 
താകയാര ആയതുകൂടാതെ ഇരിക്കത്തക്കലപിധത്തില് മന 
വെച്ച ബാലനെ പരിപാലിക്കുകയും പേണം. റു 
൧൧൯. സുകമാരശരീരത്പാന്മാന്ദയെനൊപക്രമസ്യഖാ ൂ 

അകാലെജലയൊഗാദ്വാ ഭവെവ്പീയുപ്ഛ. താസ്ത്ര ചഃ മ 
ശരീരത്തിന അധികമായ മാദ്വമുണ്ടായിരിക്ക നിമിത്തമാം യ്മിട്ടൊ മേരപഠഞ്ഞ ചികിത്സക ചെയ്താന് കഴിച വരായ്ക്ക 
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വിമിത്തമായിട്ടൊ ചികീത്സകഠം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു താമസം വ 
രികനിമിത്തമായിട്ടൊ അകാലത്തിങ്കല്വച്ച ലെള്ളത്തിന്െറ 
സ്പൃശം സംഭവിക്കനിമിത്തമായിട്ടൊ തീത്തട്ടിയെടത്തെ തൊ 
ലിവെറെ ഒരുസംപ്രദായത്തിലുള്ള നിഠത്തോടുകൂടി പൊങ്ങുക 
യ്യാ യയ 

൧൨൦. തത്രാന്തസ്ത്ൃലിലെസമ്യഗ് ജാതെപിനതുഖെധനം | 
കുയ്യാല്സ്വയംപിദീ൪ണ്ണ്ണാസുകത്തപ്യൊയമുപക്രമഃ ॥ 

മേല്പ്രകാരം തൊലി പൊഞ്ങിക്കണ്ടാല് ഉടനെയും അതി 
നെറഉള്ളില് ജലം പരിപ്പര്ദ്്റുമായി എന്നുതോന്നിയാല് ത 

നൊയും കുത്തിചോക്കുവാ൯ ഉ.ത്ധാഫിക്കരുത. താനെപൊട്ടി 
യാല് ഇതിന്നുതാഴെ വിവരിക്കുന്ന ചികിത്സകളെ ചെയ്തു. 

(ജപാമുലാദി കഷായ) 

൧൨൧. ജപപാമുലമധ്മുകത്വശഗ് ജയന്തീമൂലയഷ്ടിഭിഃ 
സക്ഷീരിലിടപത്വഗ് ഭീശ്ശ,തെനശിശിരാംഭസാ ഃ 

൧൨൨. യുക്തൌനിജതുയ്യാംശസമെനെമധുനാപ്രഗെ | 

പരിഷിച്യപുരാണാജ്യംലിംപെദാശുദ്ധിസംഭലാല് 

ചെമ്പരത്തിചേര, ഇരിപ്പുത്തൊലി; മുഞ്ഞെവെര, ഇരട്ടിമധു 

രം നാല്ലാമരത്തിനതൊലി ഇപകൊണ്ടെ കഷായംവഖച്ച അ 

തില് നാലിലൊരംശത്തൊടട സമമായ തേ൯ചേത്ത രാലിലെ 

ധാരയിടുകയും പഴെ നെയ്യ പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. രം പ്രവൃത്തി 

വണം ശുദ്ധമാവുന്നതുവരെ വെണം. 

(ലെൊഫിതാദി തൈലം) 

൧൨൩. ലൊഫിതാലവലീപത്രകെതകിപല്ലഖൊല്ഭഖെ ! 

സ്വരസെ സാധിതെയഷ്യയം കെരസ്സെഫൊഥശസ്തൃതേ। 

അടമ്പം വെള്ളീലയുടെ വെളുത്തഇല, കൈതക്കൂമ്പ ഇവ 

ററിന്നീരില് ഇരട്ടിമധുരം അരച്ചുകലക്കി ചെളിച്ചെഴ്ണണു ചേ 

ത്ത കാച്ചിയരിച്ച വൃണത്തിന്ന ശൃദ്ധിപന്തിന്െറ ശേഷം വു 

രട്ടുകഎഗ്മാര ൭.ണഞ്ങും. നിഠത്തിനാ മാററമുണ്ടാകയുമില്പ. 

(ധാത്ര പ്യാഭി തൈലം) 

൧൨൪. ധാത്രീചന്ദനയഷ്ട പുഫേവേശാരിബാക്ഷിരിലല്ുഛലൈഃ 

സിദ്ധെകഷായെതു ല്യാംശംസംയൊജ്്യൊ്പൊട്കാരസം 

൧൨.൭. മഞ്ജിഷ്ടാമധുയഷ്ടിഭ്യാംപക്വടകെരഫലൊരല് ഭവഃ ॥ 

സ്റ്റൊഫോഗ്നിദാഫേസംഭൂതാന്വ്ൃണാനാശുനിയച്ഛൂത 
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നെല്ലിക്ക, ചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം, നന്ധാഠിക്കിഴങ്ങ, നാല്ലാ 
ഇരട്ടിമധുരം, മരത്തിന് തൊലി ഇവകൊണ്ടേെ കഷായവച്ച 

മഞ്ചെട്ടിപ്പ്ൊടി ഇവ അരച്ചുകലക്കി ലവെഷിച്ചെണ്ണയും വശകൂ 

നീരും സമമായി അതില്ചേത്ത കാച്ചരിയരിച്ച പുരട്ടുക തീ 

പണ്ണു വേഗത്തില് ഉ.ണമങ്ുും. 
(ഭൂവ്യാവശിന്യാദിഘൃതം) 

൧൨൬.ളൂ൮്യാവശിയ്യപാമാഗ്റ്റുകെതകികഹളിനിശാഃ 

൭ പൊദകാഫഠാഭീരുരാജമാഷദലാനിച॥ 

൧൨൭.യൂഷാദനീപയശു ഷ്ടാജംബു, ദ്വിതയപല്ലലവൈഃ। 

അമുതാഹിലതാഭ്യാംചസഫനിഷ്ക്റിഡ്യതദ്രസം! 
൧൨൮.ദ്പിഗുണെനാജ്യമാനെനദത്വാഠു ശ്ധതരുത്വചാം! 

നിഷ്ഠുവാഥെശോണപാരന്തികസുമെഭ്യൊഹ്ൃുതംരസം! 

൧൨ ൯.പ്രദായാജ്യെനതു ല്യഞ്ചകല്പംകൃത്യാത്രജാംബവം! 
ഫലമക്ഷാസ്ഥിസാരംഗ:ശംഗംചിഞ്ചാഫലാസ്മിച।! 

൧൩ ൦.ശുഷ്ടഗോമയസൌവിരനീരപുഗഫ ലാനിചി 
കാര സ്തൃരരാസ്ഥിബന്ധൂ കകസുമാമലകാന്ദയപി!! 

൧൩.൧.കാപ്പ്രാസബീജമഞ്ജിഷ്ടാമധുകമധുകാനിച! 
കൌശികംകുന്ദു ഷ്ട ഞ്ചകുളിരപസയാസഫ! 

൧൩൨. തുയ്യാംശതുല്യയാപക്വംഗപ്യമാജ്യംപുരാതനം। 
അഗ്നിദാഹസമുല്അഭൂതാ൯രൊപയെദ്ദാരുണാനപി॥ 

൧൩ ൩.. വണാനനെനലിപ്ചാത്വഗഗ്നിച്ച,ഷ്ടാനലിക്രിയാം! 
പ്രാപ്ല്യൊതി സദ്ദ്യൊദാഫാത്ത്യാമുച്യതെചനസംശയ॥ 

കറുക. മുക്കുററി, ചെറുകടലാടി,കൈതക്കൂ വ,തെങ്ങിന്പ്യ 
ക്ല, പച്ചമഞ്ഞഠാ, വശള,പച്ചനെല്ലിക്ക, ശതാവരിക്കിഴങ്ങം 
വലിയ പയററിരെറ ഇല, ചെഴിന്കൂമ്പ., പാല്മുതക്കില്കിഴ 
അ, ഞാറക്കൂ വ,ഞാവല്ക്കു വ.ചിററമുത, കൊടിഞാലിഇവ 
ഇടിച്ചപിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര മാരോ നെയ്യിലിരട്ടിക ണ്ടാക്കി 
നാല്പാമരത്തോല് കൊണ്ടുവെച്ചു കഷായത്തില്ചേത്ത ചുവന്ന 
തെച്ചിപ്പവ്വിനെഠ നീര നെയ്യൊടടസമമായിചേത്ത ഞാവല് 
കായ. താന്നിക്കക്കുരു,കലങ്കൊമ്പം പുഷിംകരും ഉ ണങ്ങിയചാ 
ണകം, സൌവിരം, നീററടെക്കംകാഞ്ഞിരക്കുരു, ചെമ്പരത്തി 
പു, നെല്ലിക്ക പരത്തിക്കുരു. മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, ഇരിപ്പുക്കാത 

ല, ഇരട്ടിമധുരം ഗുല്ഗുലു. കുന്തുരുഷം ഇവ അച്ചുകലക്കിപഴ 
തായ പശുവി൯ നെയ്യും അതിന്െറ നാലിലൊരു ഭാഗത്തെ 
ട$സമമായ ഞണ്ടിനെ യെയ്യുംചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു പ്പരട്ട്ക 



൩൯൮ അആരോഗ്യകല്പട്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

അതിഘേരേമായ തീപ്പണ്ണശമിക്കും. തിയ്യ തട്ടിയാല് ഉടനെ 
പൃരട്ടകില് ചുട്ടനീറല് ' ഉടനെ ശമി കം. പൊള്ളുകജല്ല പുണ്ണാ 
യതിനെറശേഷം പുരട്ടിയാല് വേഗത്തില് ഉണങ്ങുമെന്നത 
സൊയല്ല തൊലിക്കു നിറഭേദമുണ്ടാകയും അല്ലമായിട്ടുകൂടെ വട 
കാങ്കെ എങ്കിലും ഉ,ണ്ടാകയുമില്ല. ന് 

ഇടിത്തീയു തട്ടിയാല് വേണ്ട ചികിത്സാ 

൧൩.൪ .വൈദ്ൃതാനലദശ്ധ സ്ൃതാപൊലൌകികലഫ്നിനാ! 
പ്രശ സ്തഃപരിഷേകശ്ചരസെനെക്ഷൊസ്സ്റസപ്പിഷയ 

ഇടിത്തിയു ശരീരത്തില്തട്ടിയാല്അപിടെ ലോകാഗ്നികൊൌ 
ണ്ട തപിപ്പിക്കയും കരിമ്പിന് നീരില് നെയ്യചേത്ത അതുകെൌം 
ണ്ടെ ധാരയും ചെയ്തു. 

൧൩.൭.ഘഏൃതസൈസ്ധ വയുക്കതെ ന ധാത്രിഫമലരസെനവാ। 
 രസെനുഖവെത സാശൂസ്യസതെൈലലപണെനവാ! 

നെല്ലിക്കനീരില് നെയുചേത്ത കുറെ ഇന്തുപ്പ പൊടിച്ചിട്ട 
അതുകൊണ്ടെ ധാരചെയ്ത്കു. ഞ്രരിഞ്ഞാംപുളി നീരില് എണ്ണ 
യും ഇന്തുദ്ല്യം ചേത്ത അതുകൊണ്ട ധാരച്ചെയ്ത്ു. 
൧൩ ൬.കാഞ്ചികെസുരളംപിഷ്ടചാദെവാഹ്വംമിസിമെഖവാ! 

ലെപശ്ചതല്കൃതസ്തദ്പദില്വമുലഫലത്രയൈ ഃ॥ 

കാടിയില് ചരളൂമൊ ദേവതാരമോ ശതകുപ്പുയോ കൂവള 
ത്തിന്ലേര. ത്രിഫല ഇവയെ അരച്ചുതേക്കുകയും ചെയ്തു. 

൧൩൭. സംജ്ഞാമോഷെതുടുവ്യായാസ്സറവഠ സെനപിമമദ്ദിതം। 
നാസായാസ്സ്റ്നികഷേണനല സാരഞ്ചധാരയേര॥! 

ബോധംകെട്ടുപോകില് കറുകനിരില് നവസാരം അരച്ച ' 

മൂക്കിനെ അടുക്കെകാട്ടുക. 

൧൨.൮. ശൊശ്ശൂക്തിതിരൊ ഭാലെസ്തമ്യംകൊഷ്ണ്റീകൃതംപയ। 
തൂത്ഥാഞ്ജുനരജ്ടൊയുക്തംസദ്യആശ്ധ്യൊതയെത്തയൊല്ല 

കണമകഠാക്ക കാഴ്ചയയില്ലാതെ ആകില് മുചപ്പാല അല്ലം കൂട 

പിടിപ്പിച്ച അതില് ശുദ്ധി ചെയ്തു തുത്തും അഞ്ജുനക്കല്ലും പെ 

ടിച്ചിട്ട അത കണ്ണൂില് പകരുക. 
൧൩ ൯. ബാധിയ്യെഹ ബഷാമൂ ലകാരഖീതുത്ഥടംകണൈ! 

വിപ ക്വപരയെത്തെലംഗാഡാഷ്ണ്ണുംക൪ണ്ണുയൊട്പയൊ!, 

ശബ്ദത്തെ ഗ്രഹിപ്പാന് ചെവിക്ക ശക്തിയില്ലാതെയാകില് 

ആട്ടെക്കാമണിയ ന്ഖെതരുകരിഞ്ചിരകംതുത്തതപൊന്കാരംജ 



ദ്വാവിംശാദ്ധ്യായര് . ൨൯൯: 

പയിട്ട എണ്ണകാച്ചി സഫിക്കത്തക്ക ചൃടോട$ുകൂടെ ചെലിയില് 

നിറയ്ക്കുക. 
൧൭൪൦. രസാജ്ഞാനെതുഗാഡൊഷ്്ുംബ്ലതമുഗ്രാരജൊയുതം | 

ആസ്വെനധാരയെല്ക്വാഥമഥവാപഞ്ചകൊലജം 

മധുരാദിരസജ്ഞാനം നശിച്ചാല് നെയ്യ ചുട$പിടിപ്പിച്ച അ 

തില് വയമ്പിന് പൊടി ചേത്ത സഡഘിക്കത്തക്ക ച്ൃടോടുകൂടെ 

അത വായയിലാക്കി ധരിപ്പിക്കുക. കാട്ടുതിപ്പുലിചേര, കാട്ടമു 

കുകിന്വേര, കൊടുലേലിക്കിഴങ്ങം തിപ്പലി, ചുക്ക ഇവ കൊ 

ണ്ട കഷായംവച്ച സഫിക്കത്തക്കു ചൃടോടുകൂടെ അതില് വയ 

ന്പിന് പൊടിചേത്ത മേല്പ്രകാരം ചെയ്യിക്കു. 

൧൪ര'൧ താമുകൃഡസ്യരക്തെനസ്തശാജ്ഞാനെഖിലംവേപുട 
പ്രലിംചെല്ക്ഷാളയെദ്യാതെമുഹുത്തെകാഞ്ചികെനച" 

 തൊട്ടാലറിയാതെയാകില് കോഴിയുടെ ചോര സവ്യാംഗങ്ങ 

ളിചും തേച്ചു രണ്ട നാഴിക കഴിഞ്ഞാല് കാടികൊണ്ട കഴുകി 
ക്കളുയുക. 
൧൪൨. സല്വെന്ദ്രിയചരിഭൂരംശെസംജ്ഞാവന്തമപിത്യജെല് 

വൈദ്ദയതെനാഗ്നിനാപ്പ , ഷ്യംജീലെല്ലൊനദിനാഷ്ടകം! 

സഖ്ലെന്്രീയ ശക്തികഠാക്കും നാശംവരികില് ബോധമുണ്ടാ' 
യാലും ഇടിത്തിയ്യു തട്ടിയപന്ന ചികിത്സിപ്പാന് പൊകെല്ല. 
അവന് എട്ടുടിചസം തികച്ച ജീപിക്കയില്ലയെന്ന താനറഠിഞ്ഞു. 
കൊഠാക. ഇന്്രിയ ങ്ങളിലൊന്നിന ശക്തി യുണ്ടെങ്കില് ജീഖിക്കു 
കയും ചെയ്യം. 

ഭംഗചികിത്സാ 

൧൪ ൩.അഭിഘാതാദിനാംഗസ്യഭംഗെജാതെബലാംഭസാ ! 
സക്ഷിരെണാതിശീതെനപരിഷെക പേരംഹിതഃ॥ 

കറിനങ്ങള്ായ കല്ലുമുതലായ പദാത്ഥങ്ങളില് മുട്ടകയൊ വീ 
ുകയൊ നിമിത്തമായിട്ടൊ ഫെത്വന്തരങ്ങളകെക്കൊണ്ടൊ ശരീ 
രത്തിന്ന ചതവപ ററിയാല് കുറുന്തോട്ടിപേര്കൊണ്ട കഷായം. 
വെച്ചു തണുപ്പിച്ച അതില് പശുവിന്െറ പാലചേത്ത അതു 
കൊണ്ട തഞ്ഞെടത്ത ധാരച്ചെയ്ത്കു. ഏററവും ഹിതമാകുന്നു. 
൧൪ ര'.സ്തന്വ്യെനചയ സായുക്തംനഈവധനീതഞ്ചമദ്ദിതം | 

ലെപയെത്തത്ര സംമുഷ്ടെപരിഷെകാദനന്തരം. 
ധാര കഴിഞ്ഞാല് തോത്തി വെട്റ്റ്റനെയു മുലപ്പ്ാല കൂട്ടി ഉ. 

സിചേത്ത പുരട്ടുകയും നല്ലതാകുന്നു, 



രര ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ഞ്ചാലചികിത്സായ 

(ശൈലെയാദി ഗുജിക?) 
൧൪൫. ശൈലെയ മധുകൊശീരപാരിദാരുഫലത്രയൈഃ 9 

ഭൂനിംബനിപ്വീഷാദ്വന്ദവപാംശീന്ദ്രമദഫിംഗുക്ലൈഃ ॥ 
ഫര൬.ഭൂവ്വാഫഠവിദായുബ്ദഭൂതാലാഭീരുസംഭവൈഃ | 

ജീവന്തിഗൊപികാല്ചിന്നരുഹാജാതൈശ്ചരെണുഭിഃ ॥ 
൧ര:൭. ശിശിരദ്വയദാവ്വീത്വങ് നായകാഗരുകുംകമൈഃ | 

ശതാഫ്വാകഷ്ടമഞ്ജിഷാബലാത്രയ തുരുഷ്ഠകൈഃ | 
൧൪ ൮. നാഗഫെനവഖിഷാഭ്യാഞ്ചപിഷ്്ടൈപെൌനാഭചെരസെ ! 

ടൂവ്യായാശ്ചപ്രസാരണ്യാമകഷായെഥൊക്ുരസ്യച ॥ 
൧൪ ന്൯.ദന്താവള ലതാകന്ദരം സെചൈകൈകവാസരം | 

ത്യഹംസ്തന്റ്യെചഗുജികാംകൃത്വാകതക സമ്മിതാം ॥ 
൧൫൦. ഛായായാംശൊഷയിത്വാചപഞ്ചാഹം സാധുചൂര്൪ണ്ണി 

താം | യുങ്ചിതാനദ്ധശൊഫെത്രനവനിതെനമെളിതാം॥ 

കന്മതം, ഇരട്ടിമധുരം. രാമച്ചം, ഇരുവേലി, ദേവതാരം. ത്രി 
ഫല; പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരിന്മേല്തൊലി, നിലനിവൃശി, പാല് 
നിവ്ൃശി, കവ്യപ്പൊടി, കന്നാരം. ചായില്യം, കറുക, നെല്ലി 

കട മുതക്കിന്കിടങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ,നിലപ്പുനക്കിഴ്ങെ, ശതാ 
'ചരിക്കിഴങ്ങ, അടപതിയ ൯കിഴങ്ങം നന്നാഠിക്കിഴഞ്ങ, ചിററമു 
തം, ഇവകളുടെ ഈറ ചന്ദനംരക്തചന്ദനം., മരമഞ്ഞത്തൊ 
ലി, ചെന്നിനായകം, അകില; കുങ്കമം., ശതകുപ്പ, കൊട്ടം, മ 
ഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കുറുന്തോട്ടിലേര, വെങ്കറുന്തോട്ടിലേര, ഉ.രക 
ത്തി൯വേര. കുന്തുരുക്കം, കറപ്പ, വഖത്സനാഭി, ഇവ തമിഴാമയു 
ടെ നീരിലും കറുകയുടെ നിരിലും തലനീളിയുടെ നീരിലുംഞെ 
രിഞ്ഞിലി൯ കഷായത്തിലും കരിക്കൊടിക്കിഴങ്ങി൯ നീരിലും ഓ 
രെ ദിപസം അരച്ചു പിന്നെ മുലപ്പാലില് മുന്നുദിപസം അരയ 

തേററാംപരല്വ്രമാണം ഗുളിക ഉ. അട്ടി അഞുദിപസം നിഴലി 
ല്വെച്ചുണക്കി സംഗ്രഹിക്കുക. ചതവ പഠഠിയെടത്ത ആധി 
കമായ നീരവന്ന കെട്ടിനിന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ ഗുളിക പൊ 
ടിച്ചു വെണ്ണുകൂട്ടി ൭രസിച്ചേത്ത പുരട്ടുക. 

൧൫൧. സഭ്യക്ശൊപ രജാശാന്തിഡ്ഡ്റിരാണാംപ്രകൃതിസ്ഥതാ ി 
അസ്ഥ് നാഞ്ചപവനസ്യാനുകൂലതാചൊഷ്ടനിഗ്രഹഃ 

൧൫൨. തെനസ്യ്യാദയ മെധെഷ്ടൊവിധിമ്മമ്മസമാശ്രിതെ | 
തത്രാപിസജ്വരെചെയ *ക്വാഥൊഘൃതവലിമിശ്രിതഃ " 

൧൭൨൩. അമൃതാഘനശീതാംബുപപ്പുടൊശീരസാധിതഃ । 

ബലാപുഷ്ണരഭൂനിം ബജീരകൈശ്ശൂപാസലത്ൃപി ! 



ി 

ദ്വാവിംശാദ്ധ്യയേ$ ര്ഠഥ 

മേല്പറഠത്ഞ ലേപനംചെയ്യാല് നീരുംവേദനയും൭ടനെശ 

മിക്കും. സ്ഥാനത്തിങ്കല് നിന തെററിപ്പോയ ഞരമ്പുകടുംഎ 

ല്പകളൂംവേണ്ടും പ്രകാരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയെ ലഭിക്കും വായുആ 

നകൂലതയെപ്രാപിക്കും. ചതവകൊണ്ടുണ്ടായ കഷ്യാവു ശമി 

39൦. ചതപിസാ മമ്മസംബന്ധമുണ്ടെങ്കില് മേല്പറഞ്ഞ ലേ 

പനംതനെ ചെയ്യകൊഠാക വിശേഷിച്ചും വേണ്ടതാകുന്നു. 

ചതവുകൊണ്ടു പനി ൭. ണ്ടായാല് ചിറഠറമുത, മുത്തഞ്ങക്കിഴങ്ങ 

ചന്ദനം. ഇരുവേലി, പപ്പടം, രാമച്ചം, ഇവകെണ്ടേെ കഷാ 

ഷംഖെച്ചു നെയ്യു മേപ്പൊടിച്േത്ത സേഖിപ്പ്ിക്ക. പായുക്ഷോ 

ഭമുണ്ടാകയാല് കറുന്തോട്ടിലേരം പുഷ്ടരമുലം, വുത്തധിച്ചുണ്ട 

വേരുമ്മല് തൊലി, ജീരകം ഇവകൊണ്ടുകഷായംവച്ചു നെയ്യു 

മേപ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പ്തിക്കു. 

(ബലാമധുകാദിഗുളിക) 

൧൫൪. ബലാമധുകഭൂനിംബയവാനീശിശിരദ്പയൈഃ 

കൃകലാകുപടീമുലശതാഹ്വാജീവകഷഭൈ ॥ 

൧൭൭. ആയ്യാപുഷ്ടര ശൈലേയയുഥീനളുദലാരിഭില്॥ 
അലാബൂകാണ്ഡധെത്രാഗ്രബ,ഹതീമൂ ലദാരുഭിടി 

൧൫൬. അ ജാജിപ്ൃഷ കാകോളിമെദാദ്വയകശെരുകൈഃ। 
റ് ലരപഫഹ്് ശ്രാപണീദ്വന്പകറ്ല്യ, രരാസ്ത്രാജാതിഫലൈരപി 

൧൭൭. ശ്രീനാഭിജാതിലിംഗാഭ്യാംസഹാപിമുഗരെതസാ | ജി 
രകസ്യകഷായേണപിഷ്ഷൈഡ്സുമ്ൃഗ്വിനിമ്മിതാ॥ 

൧൫൮. ഗുഞ്ജാപ്രമാണാഡസ്സ്ുംശുഷ്ടഗുടികാസ്തകെനമെളിതാ 
പായയെല് ബഹു ഭിവ്വയാരൈരഥപാസിതയാസഫ॥! 

കുവുന്തോട്ടിലേര, ഇരട്ട! മധു ൦൭ വൃത്തരിച്ചുണ്ടപേരിന്മേര്തൊ 
ലി. ജീരകം, ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം. കൊഴിക്കാലിന്വേര, 
ശതകുപ്പ, പം റ കിരിയാത്ത. വുഷ്ടരമുലം.കന്മ 
തം.ംകാട്ടമുലലേരിന്മല് തൊലി. രാമചചും.ഇരുലേലി. കയ്യം 
മം പദ രം 
ആടലോടകത്തിന്വേര.,കാകോളി,ക്ഷിഠകാകോളി, മെദമഹാ 
മെദ, കഴിമുത്തങ്ങശ്രാവണി. മഫാശ്രാവണി. പച്ചക്കപ്പ, രം 
അരത്ത. ജാതിക്ക വത്സ നാഭി, ചായില്യംംപച്ചപ്പഴ, ഇവ ജി 
രകക്കഷായത്തില് നല്ലവണ്ണും അരച്ച കുന്നിക്കുരുപ്രമാണം ഗു 

കിക ഉരുട്ടി നിഴലില് വെച്ച നല്ലവണ്ണം കണക്കി ഓാരോനന 
മേല്പറഞ്ഞകഷായത്തില്ച്േത്ത കുറെ പഞ്ചസാരയുമിട്ട് പ 
ലധട്ടമായി സേവിപ്പിച്ചാല് വായുക്ഷോ ഭത്തിനെൌഠ ന്ന. 

൭൧ 



രര" 0൨ ആരോഗ്യകല്ലപഴുമെ ബാ ലചികിത്സായം 

൧൭൯. കുക്ഷി ഭംഗെഗുഹാലാജജീരജൈ $ക്വഥിതെജലൈ। 
സാധിതാശസ്യതെത്യത്ഥംയവാശൂര്ഭൂഷ്ടതണ്ഡുലൈഃ॥ 

പയററിശ ചതവപറഠറിയാല് മുവ്വിലവേര, മലര, ജീരകം 
ഇവയിട്ട് കുറുക്കിയ വെള്ളത്തില് വറുത്ത അരിയിട്ട് വെച്ച കു 
ഞ്ഞികടിപ്പിക്കുക. 

൧൬൦. ഭദ്രാഗൊക്ടുരനിഷ്ാഥഎലാഫലരജൊയുത3ഃ 
വാതഖ്്യൊമുത്രരൊധെതുഭംഗജെസിതയാപിപചാ! 

ചതവ നിമിത്തമായി മുത്രത്തിനാ തടവുണ്ടായാല് ചെയുക 
വേര, ഞെരിഞ്ഞില ഇവ കൊണ്ടു കഷായം വെച്ച ഏലത്ത 
രിയൊ. പഞ്ചസാരയോ മേപ്പയൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്കു. 

൧ ൬൧.മലരോധേതുഭംഗേനകോഷ്ഷ്ടര ക്താനുച്ചരണാര। 

പക്വസ്യനാജികേരസ്യപയ സാദശ്ധരെചകിം॥ 

൧൩൬൨. ക്ഷീരെണൈരണ്ഡതൈെലംവാപായയെടല്പമാത്രയാ! 
കടകാമലകാജാജിരജൊലപാസിതയാസഫ! 

ചതവ നിമിത്തമായി വയററില് ചൊരനീഠഞ്ഞാല് മലം 

പോകയില്ല. എന്നാല് കടുക്ക ചുട്ടപൊടിച്ച പുഴുങ്ങിയ ഇതു 

നീരിനെറ വെള്ളത്തില് സേപിപ്പിക്ക. പതുവിന്പാലില്അല്ല 

മായ അപണക്കെണ്ണ ചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. കടുകുരോഫണ!; 

നെല്ലിക്ക, ആശാജി ഇവപൊടിച്ച പാലില് ചേത്ത പഞ്ചസാ 

രയുമിട്ട സേവിപ്പിക്ക ഇവചെച്താല് മലം പോകും. 

൧൬൩. വിഭൂഷ്ടെഷ്വസ്ഥിഷുയക്ഷിപ്രംതാന്പ്യാസ്ഥാപ്യയഥൊ 

ചിതം। ബദ്ധ് ഡീയഠ൯,9 ഭിദ്യൈദ്യഃക്ഷിഴിപ്പക്ഷത്വഗാദിഭിഃ॥ 

സ്ഥാനത്തിങകകല് നിന അസ്ഥികഠാ തെററിപ്പ്പോയാല് ഒട 

നെഅതുകളെ സ്ഥാനത്തിങ്ക ലാക്കിനാല്ലാമരത്തിന്തൊലിമുത 

ലായ മാദ്ൂവമുള്ളവസ്ത്ക്കളെക്കൊണ്ടെ ചൊതിഞ്ഞ കെട്ടുകയും 

പേണം 
൧൬൪”. തത്രാപിബന്ധനാല്പൂയ്യംസെകഃകൊയ്റ്െനസപ്പി 

ഷാ! തൈലയുക്തെനശസ്തശ്ചതൃഫാമുഭ്ധഞ്ചമൊചനാം॥ 

അവിടെയും കെട്ടന്നതിനെറ മുമ്പെ എണ്ണയും എന്യ്യുംതമ്മി 

ത ചേത്ത മന്ദോസ്ണ്ുമാക്കി അതുകൊണ്ടുഅല്പകാലം ധാരചെയ്ത്ക 

യുംചേണം. കെട്ടിയതിനന്െ റശേഷം മൂന്നുദിചസം കഴിഞ്ഞാല് 

അഴിക്കണം പിന്നെയും ലേണമെന്ന തോശസ്ിയാല് അതിനെഠ 

കോലപ്പുകഠം പുതിയതുകള്ളായി ൭ ണ്ടാക്കിക്കെട്ടുക. 

൧൬൫. സദ്യേബദ്ധവാപിദധ്യദ്വേതൈലെനസമസറ്റ്റിഷാ, 
പരിഷേകംക ലൊ്ല നദ്വിരഫൊനാഡികാടപയം 

റു 
ടം 



ത്ൂരയൊപിംശാഭ്ധ്യായഃ ൪ 0൩. 

അസ്ഥികമെ അതാത സ്ഥാതത്തിങകം ലാക്കി ൭ടനെ കെട്ടുക 

) - ഗമാക്കി ചേത്ത മന്ദോ യും പിന്നെ എണ്ണയും നെയ്യും സമഭാഗമാ 

്യമാക്കി അതുകൊണ്ട ധാരചെയ്തു. 

൧൬൬. അനുക്തംസ്വയമെലൊഫ്യംയല് ഭംഗസുചികിത്സി 

തം। ചാതപിത്തഫരംസഖ്യമത്രെഷ്ടമിതിഹിസ്ഥി
തിഃ॥ 

ഭംഗത്തിന ഇവിടെ പറകപ്പെട്ടതുക ജില് അന്തഭലിക്കാത്ത 

തായും ചിലത വേണ്ടിചന്നാല് അതിനെ വൈദ്ദു൯ സ്വബുഭ്ധി 

കൊണ്ടെ ഹിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു ചെയ്തുകൊഠാക. വാതപിത്ത 

ഫരമായത മക്കെയും ഭംഗത്തിന നല്ലതാകുന്നു. 

ഇതി വാഗ്ദാസൊപനാ മകുരാ മാനന്ദനാഥചണ്ഡിത പഠ. 

രശധേന്ദ്രകൃതാ പാരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 82 

ലിംശസ്മുബകോനാമ ദവാഖിശോദ്ധ്യായഃ 
ൽ 

ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം. 

തൂരയോലിംശദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

ഭഗന്ദര ചികിത്സാ 

൧. അഥാഭിധാസെസംക്ഷിപ്യഭഗന്ദരചികിത്സിതം। 
പായൊലവ്യലിഷ്യ, സീവന്പമേഥവാ സ്യാല് ഭഗന്ദരഃ ॥ 

൨. അപചക്വംപിടകാമാലുസ്പംപക്വത്തു ഭഗന്ദരം! പ്ര 
വാഫണ്യയാഞ്ചസിവസ്പ്യാംനിചയൊത്ഥഞ്ചതംതൃയജെല് നി 

രേം അധ്യായത്തിങ്കല് ഭഗന്ദരത്തിന്െറ ചികിത്സയെ ചുരു 
ക്കിപഠയുന്നു. ഭഗന്ദരമെന്നത മലദ്വാരത്തിന്െറ വലികളി 
ലൊ സിവി എനാ ഞരമ്പിന്മേലൊ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുവാകു 
ന്മ. ആയത പഴുക്കനതിനന്െ റമുമ്വെ ഭഗന്ദരമെന്ന പഠയുമാറി 
ല്യ അപ്പ്യോഠം കുരു എന്നുതന്നെ അതിയെക്കുരിച്ചു വ്യവഹരി ഒ 
ന്നു. പഴുത്താല് അതിനെ ഭഗന്ദരമെന്ന പഠകയുംചെയുമെന്ന 
ആഗമമുണ്ട. ആയതിശ പൊട്ടന്നതിന്െറ മുബ്പചെ ധേണ്ടുനമ 
പ്രപൃത്തികഠം കുരുവിന്ന പറത്തെവതണ്മെ എന്നും പൊട്ടിയഠ 
ല് വേണ്ടന്നതുകഠാക്കു വിശേഷമുണ്ടെന്നും താല്ലയുമാകുന്നു. 

അതഹേതുലായിട്ട ഭഗന്ദരത്തിന ചികിത്സിക്കുമ്പോഠം പഴു 
പ്പിന്ന വഴ്ടിവെച്ചുകൊടുക്കാതെ ചികിത്സിക്കുകയും ചേണം. 
ദോഷങ്ങളെല്ലാഠകൂടി കോപിക്ക നിമിത്ത മായിട്ടുണ്ടായതായുു 



ര7ഠ൪് ആരരാഗ്യക ല്പദൃമെ ബാലചികിത്സായകേ 

ലും മലദ്വാരത്തിന്െറ ലലികളില് പ്രവാഫണി എന്ന വലി 
യിന്മേലൊസിവഖനി എനന ഞരമ്പിന്മേലൊ ഉണ്ടായതായാലും 
ആയത അസാധ്യമെന്ന താനഥികയും ഖേണം. 

൩. ഫൃതരക്തമഷൊരസ്യമുലൌപരിലെപയേല് 
' മധുനാസാമുപിഷ്ടെ നയദ്വാഫഷൈമവതീത്വചാ 

സാധ്യമായ ഭഗന്ദരത്തിന്ന അട്ടഇട്ട ചോരകളുഞ്ഞഅകൊ 
രിലേഠോ കുരുലില്പാക്കടുക്കയൊ തേനില് നല്ലവണ്ണം അരച്ചു 
ചേത്ത വുരട്ടിക്കുക. 
ര. യദ്വാപുനന്നപാമുലവടാംകരതിലാമൃതാഃ | 

ക്ഷീരപക്വാമുഹുഃപിഷ്ടാനപനിതെനമെജളിതാഃ ॥ 

൫. കൃത്വാതത്രാനുലെപസ്തുപിധേയ കൊഷ്ഠടശുദ്ധയെ! 
മധ്യെമധ്യെചകത്തപ്യോയ അശ്ചാവഹിതാത്മനാ ॥ 

തമീഴാമലേര, പേരാല് മൊട്ട, എള്ള, ചിരറമൃത, ഇവപാ 
ലില് പുഴുങ്ങി അരച്ചുവെണ്ണുകൂട്ടി ഉരസി യോജിപ്പിച്ചപുരട്ടിയാ 

ല് അധികം നല്ലതാകുന്നു. ഇടയിലിടയില്ഉ.ദരശുദ്ധിക്കവെ. 
ണ്ടി മനസ്സറലെച്ചു യത്തംചെയ്ത്കയും പേണം. 

(നിഷ്ശൂണ്ഡ്യാദി കഷായം) 

൬. നി ണ്ഡീമുലപരണത്വകഫലത്രയസാധിതം । 
ക്വാഥംസസൈസ്ധ വഗുളുംപായയെദനുവാസരം ॥ 

൭- തെനസംശുദ്ധകൊഷ്ടസ്യക്ഷിപ്രമെപഭഗന്ദരഃ ! 

ശാമ്യെല്പ്രാഗുക്തലെപെനലിഹിതെനമുഹുമ്മുഹുഃ ॥ 

കുരുനൊച്ചിധേര, നീര് മാതജുത്തിന്തൊലി, തൂിഫലം ഇല 

കൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു ഇന്തുപ്പും ശക്കരയും മേപ്പ്യൊടി ചേ 

ത്ത നിത്യമായിസേലിപ്പിക്ക ഇതുകൊണ്ടെ ൭. ദരശുഭ്ധി അനന 

വരുത്തിയാല് മുന്പറഞ്ഞ ലേപനംകൊണ്ടുതന്നെ ഭഗന്ദരം 

'ചളരെ താമസംകൂടാതെ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. 
(ക്ഷിരിദ്ൂൂചല്ക്കാദി കഷായം) 

൮. ക്ഷീരിദവലുംനിം ബത്വക്പടോലരജനിപ്പഷൈഃ 
| 

! ഒബൃഹതീഗോപിചകാപലിശ്വസഷപൈശ്ചശൃതജേലം ॥ 

൯, മധുഗുല്ഗുലുസംയുക്തംഘന്തിസവാന് ഭഗന്ദരാന। 

പായയെസകടദഹസ്തൃമസ്മാല്പ്രാഗുദിതംയഥാ 
॥! 

നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി, വേപ്പിന്തൊലിംപടോലം, 
പരട്ടുമ 

ഞ്ഞറാ., ആടലോടകത്തിനശലേര ചെറുലഴുതിനുചേര, നന്നാറി 

ടിഴങ്ങം ചുക്കം കടുക ഇവകൊണ്ടു കഷായംഖെച്ചു 9 ഗു 



തൂയോവിംശാദ്ധ്യായ$ രറര് 

ല്ഗുലുവുയംമേപ്പൊടിചേത്ത ഒരുനേരം സേവിപ്പിക്കു, ഒരുനോരം 

മുന്പഠഞ്ഞെ കഷായം സെധിപ്പ്റിക്ക എന്നാല് ശമിക്കും. 

൧൦. ഭിന്നൈതുനൈവപ്പദവ്യോക്തംപായയെച്ചപുനഃപ്രഗെ ! 

സിദ്ധംക്ഷി രിദൃഖലുംാദ്യൈഭപായയെദനുചാസരം 

പഴുത്ത പൊട്ടിയാല് പിനെ നിര് ശുണ്ഡ്യാദികഷായം സേ 

വിപ്പിക്കേണ്ട. ക്ഷിരിദ്ൂവല്ല്യാദികഷായം എല്ലാനാളും രാവിലെ 

സേവിപ്പിക്കുകയും പേണം. 

ഥ് സെകൊജോത്യാദി തൈലേനപ്രശസ്യതൊത്രവിശുദ്ധിദ&! 
രോപണശ്ചഭലെദ്യസ്മാത്തസ്മാത്തമനുയോജയെല്. ॥ 

ജാത്യാദിതൈലംകൊണ്ടെ ധാഠചെയ്താല് ശുദ്ധിയുമുണക്കു 

വും സിദ്ധിക്കുനതാകയാല് അതുചെയ്തു. 
(കൌശികാദികൂര്ദ്ക്മും) 

൧൨. കൌശിതത്രിഫലൈലാത്വങ് മഗധീകൈശികീരജഃ।! 
മധുനാചാശയെദ്രാത്രെൌയസവരാംവാമധുസ്സുഫിം ॥ 

ഗുല്ഗുലു, ത്രിഫല, ഏലത്തരി, ഇലവംഗത്തൊലി, തിപ്പ 

ലി, മാശിക്ക, ഇവ പൊടിച്ച തേനില് ചാലിച്ചു ആഅത്താഴത്തുി 

ന്െറ മുമ്പെ സേവിപ്പിക്ക. ത്രിഫല. പാവ. ഇവ പൊടിച്ചു 
തേനില് സേപിപ്പിക്കയുമാം 

(ഭഗന്ദരമദാന്തകചൂര്ണ്ണം) 

൧൩. എകംഭാഗംസമാദായഗുല്ഗുലൊദ്ദാശിഖാവതഃ! 
ത്രീന്വലിളംഗസ്യപാഠായാശ്ചതുരഃസ്ധദൈശ്ച സമ്മിതാഃ॥! 

൧ര'. പിപ്പലീപിപ്പലീമു ലചപ്യമൂവ്യാമധുസ്ലഹീഃ | 
ജ്യൊതിഷ്ടതീന്ത ദഷ്യാംശ സമ്മിതാംസവ്വസമ്മിതാം ॥ 

൧൫. ത്രിഫലാഞ്ചരസെപിഷ്ട്വാപജുവല്ല ്യാദിനത്രയം । 
രസെമണ്ഡൂകപര്ണ്ണ്ൂപ്യാശ്ചപഞ്ചാഹമമ,താരസെ ॥ 

ടി ം ൧൬. സഘ്ലാഫഞ്ചവിച്ചര്്റ്റു 0ഥ്ുക്ഷ ണീകയ്യാദതര്രിതഃ ॥ 
നാമ്ലാചൂ൪ണ്ണോോയമാഖ്യാതൊ ഭഗന്ദര മദാന്തകഃ ॥ 

൧൭. എനന്തുവക്ഷയമാണെനപ്രാശയെത്സപ്പ്പിഷാഥവാ 
സവ്വെഭഗന്ദരാസ്തെ നശാഒ മുയുന്നാത്ര സംശയഃ 8 

ഗുതഗുലു കഴഞ്ച ൧. കൊടുലേലിക്കിഴങ്ങ കഴഞ്ച ൨. പിഴാല 
രി കഴഞ്ച ൩. പാടക്കിഴങ്ങ കഴഞ്ച രം. തിപ്പലി, കാട്ടുതിപ്പുലി 
വേര, കാട്ടമു ജു കി൯ചേര, പെരുംക രുമ്പവേ, പാവ, ഇവ രം 
രണ്ടകഴഞ്ച ചെറുപ്പന്നയരി, കഴഞ്ച ഒന്നേകാല. ത്രിഫല ക 
ഴഞ്ച ൨൪൦. ഇങ്ങിനെ രതൂക്കിക്കൂട്ടി ചങ്ങലംപാണ്ടയുടെ നീരി 
മുന്നു ദിപസംമു വനും മുത്തിധിനെഠനിരിയ അഞ്ചദിവസംമുഴു 



ര് 0൬) ആരോഗ്യക ല്പദ്രമെ ബലേചികിത്സായാം 

വനും ചിറഠമൃുതിന്െറ നീരില് എഴുദിലസം മുഴുവനും അരച്ചു 
൭ ണക്കിപ്പൊടിച്ച ശീലപ്പ്യൊടിയിട്ട നേപ്പിച്ച സംഗ്രഹിക്കുക. 
രം പൊടിക്ക ഭഗന്ദര മദാന്ത കമെന്ന പേരാകുന്നു. ഇത ഇതി 
സാതാഴെ പറവാന് പോകുന്ന നെയ്യില് ചേത്ത മേല്പറഞ്ഞ 
പൊടിക്ക പകരമായി അത സേവിപ്പിപ്പാന് പഠഞ്ഞ നേരത്ത 
സേവിപ്പിക്ക. ഭഗന്ദരങ്ങരം ഒക്കെയും ശമിക്കുമെന്നതിന 
സംശയമില്ല. 

(നിദിശ്ധികാദിഘൃതം) 

൧൮. നിദിശ്ധികാമ,താനിംബപടോലപ്ഷസാധിതെ 
കഷായെത്രിഫലാധെല്ലനിശെന്ദ്രയചകൌശികൈ$ ॥! 

൧൯. സതുടികൈര്ഘൃതംപിഷ്ട്ൈവ്യിപക്വംവിനിയച്ചുതി । 
പിതംഭഗന്ദരാ൯ സവ്യാന്കിംപുനസ്ടെനസംയുതം 

ചെറുവതിനചേര, ചിററമ,ത, ലേപ്പിന്തൊലി, പടോലം? 
ആടലോടത്തി൯ലേര., ഇപകൊണ്ടു കഷായംഖെച്ചു ത്രിഫല 
വിഴാലരി, വരട്ടുമഞ്ഞഠം, കുടകപ്പാലരി; ഗുല്ഗുലു, ഏലത്ത 
രി, ഇവ അരച്ചു കലക്കി നെയ്യു ചേത്ത കാച്ചി അരിച്ചു അത 
സേവിപ്പിച്ചാല്തന്നെ എല്ലഠ ഭഗന്ദരങ്ങളും ശമിക്കും. അതില് 
മേല്പഠഞ്ഞ പൊടിചേത്ത സേധിച്ചാല് ശമിക്കുമെന ഏ 
ന്തിനായികൊണ്ടെ ലേറെ പറയുന്നു. 

' (അമ താദിപൊടി) 
യ് 

൨.൦. അമൃതാതുടിവെല്ലെന്്രയലാക്ഷവിജയാഫൈ! ! 
ര്രമവൃദ്ധൈഃപുരെണാപിതാദ് ശെൌയകൃതംരജ ॥ 

൨൧. തെനൈവസപ്റ്ിഷാല്ലെനമധുനാചപിമിശ്രിതം ! 
പ്രാശയെദ്പിനിഫന്ത്യെതല് സവ്വാനശേ ഭഗന്ദരാ൯ 4 

ചിററമ ത കഴഞ്ച ൧. ഏലത്തരി കഴഞ്ച ൫.. പിഴാലരി ക 
ഴഞ്ച൨. കടകപ്പാലയരി കഴഞ്ച ൪. താനിക്ക കഴഞ്ച ൭. കട 

൧൭ കഴഞ്ച ൬. യെല്ലിക്കു കഴഞ്ച ൭. ഗുല്ഗുലു കഴഞ്ച ൮. ഇത്ങി 
നെ തൂക്കികൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു മേല്പറഞ്ഞ നെയ്യും അല്ലമായ തെ 
നും ച്ചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. ഭഗന്ദരങ്ങള്കൊക്കെയും ശമിക്കും. 

൨൨. ഇത്യാഖ്യാതംസമാസെനഭഗന്ദരചികിത്ധ്തം 

അഥാഭിധീയതെനാജളിവ്വ ണെകായ്യുളപക്രമഃ 

ഇങ്ങിനെ ഭഗന്ദാചികിത്സ ചുരുക്കി പഠകപ്പെട്ട ഇനി നാ 

ളിപ്ൃണചികിത്സയെ ഇജതിയാ താഴെവിവരിക്ുന്നു. 
ലിം 



ത്രയൊലിംശാദ്ധ്യായഃ 0 ര് 0൭ 

നാളീവ്രണചികീത്സാ 

൨൮. അദഭെദാച്ചുപയ ഥൊരന്തഃപ്രാ്ലപാക സ്യയസഞ്ചിതഃ। 

പ്ല യൊനുനാസ്സറമീരെ ണമാം സാദ।ന്പ്രതിപദ്യതാന 

൨൪൦. ദുഷയിത്വാബഹിസ്സു, ക്ഷ്മാനന്തസ്ഥൂ ലാനിതസ്മൃതഃ ! 

വ്യണാന്പിതനുതെനമ്മോതെതുനാജിപ്പണാമതാഃ॥ 

൨൫. ശല്യസ്യാന്തഃപ്രപിഷ്ടസ്യസ്യയരനുദ്ധരണാദപ। | 

തെമീതഥാലിധെഷ്വെഷ്യകായ്യാപ്രാക്ത സ്യതൂദ്ഥ,തിഃ ॥ 

൨൬. പശ്ചാച്ചികിത്സാകത്തധ്യാഭിന്നാദൊഷാനുരൊധതടഃ 

ദോഷഭെദാനഭിഞ്ജാനെ സാമാന്വയെനൊദിതാചസാ ॥ 

൨൭. ഇതത്ര ബാലസിദ്ധ്യത്ഥം പ്രവൃത്തത്വാല് പുഥഗ്വിധാം ) 

താംലിഫായെതരാസമൃഗാദൃതെതിനഫിക്ഷതിഃ ॥ 

നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത നീര വല്പ ഫെതുവശാല് വളരെ നാഠം 

പൊട്ടാതെ നിന്നുപോയാല് അതിന്െറ അകത്ത നിറഞ്ഞ ച 
ലം പായു. പ്രേരണകൊണ്ട മാംസാദിധാതുക്കളെ പ്രാപിച്ച ആ 

തുകളെ ദുഷിപ്പിച്ച അപിടപിടെ ബഹിഭാഗത്തിങ്കല് സ്ക്ക 

ങ്ങളായും ഉള്ളില് സ്ഥു ലങ്ങളായുമിരിക്കുന്ന പൃണങ്ങളെ ഉ.ണ്ടാ 
ക്കുന്നു. അതുകളെ നാജിപ്പണമെന പഠയുന്നു. മുള്ള, കല്ല, 

ശരം മുതലായത ശരീരത്തിന്െറ ഉള്ളില് പെട്ടാല് ആയതിനന 
ശല്യമെന്ന പേരാകാ. ആയതെടുത്ത കതുഞ്ഞില്ല എങ്കില് ആ 
തുകാരണമായിട്ടം മെല്പറഞ്ഞ രൊഗം സംഭവിക്കും. അപ്രു 
കാരമുണ്ടായതായാല് മുമ്വെതന്നെ ശല്യത്തെ പുഠത്താക്കി ആ 
തിന്െറശേഷം വൃണത്തിന ചികിത്സയെചെയ്ത്ു. ചികിത്സ 
കഠം വാതാടിദോഷഭേദത്തെ അറിഖാന് ശക്ത രായവക്ക തത്ത 
ദ്രോഷാനുരൊധെന പറകപ്പെട്ടതുകം തന്നെ നിദ്ൃഫിക്ക പ്പെ 
ടവാന് കഴിയുന്നതാകയാല് സാമാന്റയെന കാണിക്കപ്പെട്ടാല് 
രുചിയുണ്ടാകയുമില്ല. എങ്കിലും ദോഷഭേദത്തിന്െറ ദുഗ്ലുമത 
ഫേതുവായിട്ടു ചിലെടത്ത അവക്കും ഉപകരിക്കുമെണാത നി 
ശ്ചയ മാക്ടന്നു. അതുഹേതുവായിട്ടും മന്ദബുദ്ധികഠംക്ക അറിഖ 
സിദ്ധിപ്പിക്കെണമെന്നുള്ള ആലോചന ഹേതുവായിട്ടും വെ 
വ്വേഥെ ഉള്ള ചികിത്സകളെ പറയാതെ അതുകളുടെ സാമാന്യ 

ചികിത്സയെത്തനെ ഇവിടെ കാണിച്ചുതിനെക്കൊണ്ടെ കുറു 
വില്ല എനാ ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. 

൨൮. രജാശൊഫാനുരൊധെനതാഞ്ഛനൈരനുപാടയന് | 

വിശൊധ്യച്ചയ മന്തസ്തംക്ഷാളുയെത്രിഫലാംഭസാ മ 

 ിി 



രീഠ൮) ആരോഗ്യകല്ലദ്ടമെ ബരലചികിത്സായാം 

വേദനയും നീതമുള്ള ഭാഗത്തെ അനുസരിച്ച അതുകളെ ഭേ 
ഭിച്ച ഉ ഒളിലുളെ ചലത്തെ നല്ലവണ്ണം വാത്ത കളുഞ്ഞതിന്െര 
ശേഷം ത്രിഫല കഷായംവച്ചു അതുകൊണ്ടെ ശുദ്ധിപരുത്തി 
ക്കൊഠാക. 

൨൯. ക്വാഥംക്ഷീരിദ്രവല്ല്ാദ്യൈഭഗന്ദരചികിത്സിതെ | 
കഥിതംപായയെല്പശ്ചാത്തത്രൊക്താനിരജാംസിച 

൨൦. ആശയെ ,ഷ്ടസ്ക്ഷ്മാസ്ൃയഗംഭീരപ്പണസാധനം | 
യച്ചുയച്ച്യൊവദിഷ്ടംതല് സവ്യമത്രാപിശസ്യതെ 

അനന്തരം ഭഗന്ദരചികിത്സയില് പറകപ്പെട്ട നാല്ലാമര 
ത്തിന് തൊലി മുതലായ മരുന്നു കഠംകൊങ്ടെള്ള കഷായം വിധി 
ച്ൃപ്രകാരം മേപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേഖിപ്പ്ിക്ക. അപിടെത്തന്നെ 
പഠകപ്പെട്ട ചു൪ഇരുങ്ങളുമപ്രകാരം സേവിപ്പിക്ക. ദുഷ്ടങ്ങളായി 
സുക്ഷ്യമുഖങ്ങളായി ഗംഭിരങ്ങളായിരിക്കുന്ന പൃണങ്ങഠാക്കു പറ 
കപ്പെട്ട ചികിത്സകഠം ഒക്കെയും നാളിപ്പണത്തിന പഠരുന്നതു 
കളാകയാല് അതുകളെയും ചെയ്തു. 

(പിചുമന്ദാ ദിഘൃതം) 

൩.൧൧. പിചുമന്ദപലാന്യഷ്ടൌവൃഷ: ്യദ്വെപലെതഥാ | 

അമൂതായാബ്ലഫത്യാശ്ചചടൊലസ്ൃയചപാഥ സ്; 

൩൨.ദ്രൊണെക്ഷയ ഇ്ണാനിനിക്ഷിപ്യക്വഥിതെഷ്ടാംശശെഷി 

തെ! പാഠാവിഉംഗദെവാഫ്പമഞ്ജിഷ്ടാഫസ്തിപിപ്പുലീഃ ! 

൨. ൩ക്ഷാരദ്വയകലിംഗാഗ്നികണാമൂലാനിനാഗരം |! 

രജനീ മിസിചധ്യാനീരുഗ്വചാമരിചാനിച॥ 

൩൪. തെജൊവതീംയാലനീഞ്ചരൊഹിണീമപ്യരുഷ്മരം ! 
വിശ്ചാവിഷാജമൊജെചസംയൊജ്യപലമാത്രകം ॥ 

൨.൭. ഗുല്ഗുലൊ£പലമെകംചകല്ലികൃത്യലിപാചിതം 

പ്രസ്ഥംഘൃതസ്യപാനെനനാശയെടഒതിടുസ്തൂരാ൯ു 

൯൩ ൬.നാജീവൃണാംസ്തഥാതീചദാരുണാനാനിലാമയാന്ന ! 

സന്ധ്യസ്ഥിമജ്ജസ്ഥാനാനികഷ്ടാനിചഭഗന്ദരം ॥ 

൩൭. ഗണ്ഡമാലബ്ബ _ദൌപ്ധാണ്ഡുരോഗംഗൂന്മഞ്ചപിദ്രശിം | 

അരഗാംസിശൂലംയക്ഷ്മാണമപിചശ്വാസപിനുസെ ॥ 

൨൮. കാസഞ്ചമെഫംവാതാസ്പംമദമപ്യപചിംതഥാ 

ഹൃദ്രോഗമതിദുഷ്ടാനിദുസ്സഫാന പ്ൃത്രൂംഷിച ! 

വേപ്പിന്തൊലി പലം ൮ ആടലോടത്തിന്ലെരം, ചിററമ, 

രാം ചെറുവഴുതിനചേരൃപടോലം ഇവ ഇടണ്ട പലം പതിനാ. 



തൂരയൊലിംശാദ്ധ്യായഃ രാഠന് 

റിടങ്ങഴി ചെള്ളത്തില് മേല്പഠത്തെ മരുന്നുകഠ നുറുക്കി ചത 
ചിട്ട കുറുക്കി രണ്ടിടങ്ങഴിയാക്കി പാടക്കിഴങ്ങം, വിഴാലരി, ദെ 
താരം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, അത്തിത്തിപ്പുലി, തുഖച്ചിലക്കാരം, ച്ച 
പ്രര്ക്കാരംകു ടകപ്പാലയരിം കൊടുചേലിക്കിഴങ്ങ, കാട്ടുതിപ്പലി 
വേര, ചുക്ക, വരട്ടമഞ്ഞഠം, ശതകുപ്പ, കാട്ടമുമുക൯പചേര,കൊ 
ട്ടംം വയമ്പ. കുതമുളുക, ചെറുദ്റുന്നയരി, ിരകം. കട്ടകരൊഫ 

ണി, ചേരിന്കുരു, അതിപിടയം,അയമോതകം ഇവ എല്ലാം 
കൂടി സമമായിചെത്ത കഴഞ്ച ൧൨ ഗുല്ഗുലു കഴഞ്ച ൧൨ ഇവ 
അരച്ചകലക്കി നാനാഴി നെയ്യ ചേത്ത കാച്ചരിയരിച്ച അത 
സേധിപ്പിക്ക. അതിഘോരങ്ങളുായ നാജിവ്രണങ്ങാം ശമിക്കും 
അത്രയുമല്ല കൃ്ളസാദ്ധ്യങ്ങളായ വാതപ്യാധികളും സന്ധ്യ 
സ്ഥിമഞ്ജുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കന കഷ്ടങ്ങളും ഭഗന്ദരവുംഗ 
ണ്ഡമാലയും അബ്ബ, ദവും പാണ്ഡുരോഗവും ഗുന്മവും വിദ്രധി 
യും അശസ്സുകളും ശ്രുലവും രാജയക്ഷ്താവും ശ്വാസവും പീനസ 
വും കാസവും പ്രമേഹവും വാതശോണിതവും മദവും അപചി 
യും ഫ്ൃാദ്രോഗവും അതിദുഷ്ട ങ്ങളായ പുഴ്ണ്ണുകളും ശമിക്കും. 

ഗ്രന്ഥി ചികിത്സാ 

൩൯. യശ്ര്ലൊഫ ഃകഫ്ഭൂയിഷ്കൊമെദോമാംസാശ്ൂരയൊദ്ുഡ്ു 
ഴ്, വൃത്തൊനാതശ്ചസഗ്രദ്ഥിസ്തച്ചികിത്സാഥകഥ്യതെ॥ 
കഫപ്രധാനമായി മെദൊമാംസരക്ത അമെ ആശ്രയിച്ചു 

വൃത്താകാരെണ സംഭവിച്ചുയനാ ദു ഡ്ഥമായി നിലുൃസ നീരി 
നെ ഗ്രനഥി എന്ന പറയുന്നു. അതിന്ന ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സ 
യെ ഇതിന്നുതാഴെ ഖിവരിക്കുന്നു. 

(പുനനാവാദി ലെപനം) 

രഠ. പുനനവാക്കു സിന്ധൃത്ഥശി ശു മുലഗദൌഷധൈഃ । 
അഭയാനക്തമാലത്വക്സഫിതൈ ചെഷിതെൈന്റ്വാം। 

ര്'൧. മുത്രെണു ലെപശ്ശംഖസ്ൃ ഭസ്മനാഗുളുയൊഗിനാ 

സ്തന്യപിഷ്ടെനകഷ്ടെനദാരുണാലാപ്രശസ്യതെ ॥ 

തമിഴാമവെര, എരുക്കിന്ഖെര. ഇത്തുപ്പ, മുരിങ്ങലേര., കൊ 
ട്ടം. ചുക്ക, കടുക്ക, ഉ ഞങിന്തൊലി] ഇല ഗൊമൂത്രത്തില് അരച്ച 
പുരട്ടുക. ശപ്വധഭസ്മും ശക്കരയില് ചേത്ത പുരട്ടുക. കൊട്ടിമൊ 
ദേവതാരമൊ മുലപ്പാലില് അരച്ചുപുരട്ടുക. 

൭൨. % 



ര:൧൦ അആരൊഗ്യകല്ലദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം 

൪൨. അന്തഃപ്യരിത സിന്ധൂ ത്ഥംധുഭ്ു രസ്വഫലംദലൈഃ ] 
അപിധായമുദാലിപ്പപക്ത്വാപിഷ്ടവാജയാരസെ ॥ 

ര'൩.. നിയു, ഫഹെലാശതാഫ്വായാശ്ശിഗ്ര, പത്രരസൈപിചാ। 
തെനലെപപൊഥവഖാകായ്യുസ്യതെ മിസവ്വെഷ്യ സമ്മതാഃ ॥ 

ഉന്മത്തിന്കായതുരന്ന കുരുകളഞ്ഞ ഒളില് ഇത്തുപ്പ നിറച്ച 
ഉന്മത്തിന്െറ ഇലകൊണ്ട പൊതിഞ്ഞ മണ്ണുതെച്ച കണലില് 
ചുട്ടെടുത്ത മണ്ണുമിലയുംകൂടാതെ മുഞ്ഞനീരിലോ ശതകുപ്പയുടെ 
കഷായത്തിലോ മുരിങ്ങയിലനിരിലൊ അരച്ചുപുരട്ടുക. മെല് 
പറഞ്ഞ ലേപനങ്ങളൊക്കയും എല്ലാ ഗ്രദ്ഥികഠാക്കും പററുനാ 
താകുന്നു. ഇവ ചെയ്താല് പഴുത്ത പൊട്ടു മെനറിക. 

തര്. പ്രാപ്യപാ കെഷ്യബിന്നെഷ്യയ്യണപ്രൊക്തമുപക്രമം | 
കു യ്യാത്തെഷ്യയ ഥാവസ്ഥമെവംസംശ മനംനയെല് ! 

പഴുത്ത പൊട്ടിയാല് അതാത അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചുവ്ര 
ണത്തിനെറചികിത്സകളെ ചെയ്തു നല്ലയണ്ണ്ണം ശമിപ്പിച്ചുകൊ 
ഠാക. 

അബ്ദു, ദ ചികിത്സാ 

൪൫. എകത്രസഞ്ചിതാദൊഷാമുര്ച്ചിതാമാംസദദഷണാഃ। 
സന്തൊമന്ദരുജംവൃത്തംഗ്രമ്ഥെരപിമഹത്തരം ! 

൪൬. ചിരെണവ്വദ്ധിംയാസ്യന്തംമഹാമുലംമുദുഞ്ചയം | 
ശൊഫംവിദധത്തെപ്രാഹുസ്പമെവഭിഷജൊഞ്ചു, ദം ॥ 

ശരീരത്തിങ്കല് ഒരെടത്ത ദേോഷങ്ങരം ഒത്തുകൂടി പദ്ധിച്ചഅ 
ന്യോന്്യം ചെന്ന കോപിച്ചു മാംസദോഷത്തെ ഉണ്ടാക്കി ദുഷ്ട 
മായ മാംസത്തെ ആശ്രയിച്ച അപിട്ടെ അല്പമായ വെദനു 

യോട്ടകൂടിയതായും വൃത്താകാരമായും ഗ്രനഥിയെക്കാഠം വകൂ 

രെ വയലുപ്പുത്തോടുകൂടിയതായും കാലക്രമേണ വദ്ധനയെ പ്രാ 

പിക്കുന്നതായും മഹാമുലമായും മാദ്പസഫിതമായുമിരിക്കുന്ന 
യാതൊരുനിരിനെ ഉ.ണ്ടാക്കുന്നുഖൊ അതിനെ വൈദ്യന്മാര് 
അബ്ബ, ദമെന്ന വ്വറയുന്നു. 

൪൭. സമെദീകുഫഭൂയസ്ത്വാത്സഥിരത്വച്ചനപച്ചതെ | 

പ്രായസ്സിരാസ്ഥംതത്രാശുപ ച്യതെവ്ൃ ദധിമെതിച | 

മെദസ്സ്റിനെറയും കഫത്തിനേറയും ആധിക്യം ഹേതുവായി 

ട്ടം സ്ഥിരതഹേതുവായിട്ടുംപ്രായെണ അമ്ല, ദഞ്ങഠംവളൂരെക്കാ 
ലംകൊണ്ടല്ലാതെ പഴ്ചക്കയില്ല ഞരമ്പിനെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടായ 

തമാത്രം കാലതാമസംകകൂടാതെ വദ്ധിക്കയുംപഴ്ടക്കുകയുംചെയ്യും 



പി 8" 

തൂയൊവിംശാദ്ധ്യായഃ ഴ് ര'൧൧ 

ര"൮. ഗ്രന്ഥെതപക്രമംസവ്ൃമഖബ്ഖു, ദെപിപ്രയൊജയേരു | 

ണിഗദ്യതെ ഗ്രന്ഥിരെ വമഫാന്യയസ്മാദബ്ബ പ്ര യര് 

ഗ്രമ്ധിക്ക പറഞ്ഞ ചികിത്സക തനെ അഞബ്ബയദത്തന്നും 

ചെയ്തു. ഗ്ര്ഹിതന്നെവളരെ വലുപ്പുത്തോടുകൂടി! വരുമ്പോഠാ 

അബ്ബ ദമെന്നുള്ള പേരിനെ ലഭിക്കുന്നു. അത ഫേതുപായിട്ടഗ്ര 

ന്ഥിയുടെ ചികിത്സകഠം ഒക്കെയും അമ്ല ത്തിനു പരറുന്നതാ 
കുന്നു എനാറിക. 

(ഫരീതക്യാദിലേപനം) 

' ൪൯. ഫരീതകീനിശാദാരുവഷാഭൂകഷ്ടശിഗ്ര, ഭിഃ। 
കിംപാക മുലകാസീസധുഹധ്ൂമൈശ്ചപേഷിതെഃ ॥ 

൫൭൦. സ്റ്റഹീഠസെപരംശസ്തഃപ്രലേപസ്തത്രകല്പിതഃ 
തത്രൈ പപാചിതൈഃകംഗുബിജൈവ്വാഘൃതമിശ്രിതൈഃ ॥ 

കടുക്ക, വരട്ടിമഞ്ഞെഠം, ദേവതാരം, തമിഴാമലേര, കൊട്ടം 
മുരിങ്ങചേര. കാഞ്ഞിരത്തിന് വേര, കാരീയം, ഉള്ളടക്കരി, ഇ 
വ കള്ളിയിലനിരില് അരച്ചുപുരട്ടുക. കള്ളിയിലഗനിരില് തിന 
യരി വേവ്യൂച്ചു നെയ്യുച്േത്ത പൃടട്ടുക. 

൫൧. ഛിത്വാംഗുലിഷ്ടസഞ്ജാതംരോപയെച്ചേദജം വ്രണം | 
സദ്യൊവ്രണലിധാനേനുപക്വെഷ വ്യണവല്ക്രിയാഃ ॥ 

൫൨. കൃത്വാതാസ്മായഥാവസ്ഥംക്രമേണശമനംനയെല് | 
സിരാസ്ഥ മാശുവാകിത്വാല്പാകാ്രക്ഷംശ്വരോപയെ 
ല് ॥ 

കയ്യിന്െറയൊ കാലിന്െറയൊ പവിരലിന്മേല് ഉണ്ടായതി 
' നെ പവഴ്ക്കുംമുമ്പെതന്നെ മുറിച്ച സദ്യോ വ്ൃണത്തിന്ന പറഞ്ഞു 
ചികിത്സകളെചെയ്തുമുഠി ഉണക്കുക പഴുത്ത അബ്ബ ദങ്ങഠാക്ക വ്ര 
ണത്തിനെറ ചികിത്സകളെ ചെയ്ത ക്രമേണശമിപ്പിച്ചുകൊഴം 
ക. ഞരമ്പിന്മേല് ഉ ണ്ടാവുനതവേഗേന പഴുക്കുന്നതാകയാല് 
അതിയായ പഴ്ുപ്പിന്ന വഴിവെച്ച കൊടുക്കാതെഖേഗേന ഉണ 
ക്കയും ചെയ്തു 

്രീപദ ചികിത്സാ 

൭൨. ശിരസഃപ്രസ്ഥിതാദോഷഃകഫപ്രായാശ്ശൂരീരിണാം | 
അധഭകായംസമാസാദ്യരക്ത മാംസാധ്വനാക്രമാല് ॥ 

൫൭൪൦. ആശ്രിത്യപാദൌഭൂയാം സംകവ്ൃതെജാനുഃനാരധഃ 
സവ്ൃതൂപദയൊലവ്യായംസശൊഫ്ഥ്്ീപദിസ്ഥിംഃ ॥ 



൪൧൨ ആരോഗ്യകല്ലദൃമെ ബാലചികിത്സായാം 

കഫാഡ്രായ ഞ്ങമായിരി ക്ക ദോഷങ്ങഠം മുദ്ധാവില് നിന്മിഠ 
ഞ3ി അധകായത്തെ പ്രാപിച്ചുരക്ത മാംസങ്ങളുടെ മാര്ഗ്ശുത്തു 
ടെ കാലമ്കമേണ കാലുകളെ പ്രാപിച്ചമുട്ടകളില്നിശ്ന താഴെ 
എല്ലാടഠുമൊ അടികളില് എല്ലാടവുമൊ യാതൊരു ന്ദീരിനെ 
൭ ണങ്ടാക്കുന്നു ആ നീര ഉ റച്ചുനിതാല് ദ്ൂ്രീപദമെ്മപേരിനെല 
ഭിക്കുന്നു. അതിന്െറ ചികിത്സയെ ഇതിന്നുതാഴെ പിഖരിക്കു 
ന്ന. 

൭൭. ഛായാപപ്പുടികാ സാരെപരിക ല്യസുരാഹ്വയം | 
പാകേയസാന്ദതാംനിത്വാതത്ര കുയ്യാദ്വിലെപനം ! 

നൊങ്ങണയുല്ലിന്െറ നീരില് ദേവതാരം അരച്ചുകലക്കികു 
റുക്കി സാന്ദ്ര മാക്കി പുരട്ടുക. ഭൃര്രീപദം ശമി കടം. 

൭൬. .ന്മത്തഫലപാരന്തിമൂലശിഗ്രുത്വചസ്സുമാഃ 
തുല്യവൃശ്ചിചപാദാംശതുല്യസഷപയോജിതാ ॥ 

൭൭. തകരപിഷ്യാപ്രലേപായശസ്യന്തെകൊഷ്ട്കതാംഗതാഃ! 
ശാകൊടകത്വചസ്തക്രപിഷ്ടാചാമാക്ഷികാന്വിതാഃ ॥ 

ഉന്മത്തിന്കായ. തെച്ചിലേരുമ്മതതൊലി, മുത്യിങ്ങത്തൊ 
ലി, ഇപ മാടോ കഴഞ്ച തമിഴാമചേര കഴഞ്ച ൩ കടുക കഴ 
ഞ്ച മുക്കാല് ഇങ്ങിനെ രതൂക്കിച്ചത്ത മോരിലരച്ച ചൂടപിടിപ്പി 
ച പുരട്ടുക പരുവത്തോല മൊരിലരച്ച തേല്ചേത്തപുരട്ടുക. ഇ 
വ ചെയ്താല് ദൂ്രീപദം ശമിക്കും. 

(അമുതാകരപലീരാദി അപണക്കെണ്ണു 
൭൮. അമ താകരലിരത്വഗദടവ്യാശാകൊടകത്വചാം। 

സമ ഭാഞഗപലാന്യഷ്ടൌതാവന്തിചപുനര് ഭൂവഃ॥ 

൭൯. ക്ഷിപ്പ വാദ്രോണഗവലാംമൃത്രേപക്ത്വാതല്പാദശേഷി 
തെ! ഫസ്തിലചക്രദലൊത്ഥെനരസെനൈരണ്ഡജം 
സമം ! ി 

൬൦. തൈലംഫലത്രയംപിഷ്ടവാകലുടികൃത്യവിപാചിതം। 
പാനാദ്വിലേപയാച്ചാപിശ്്ീപദംലിനിയച്ഛുതി ॥ 

ചിറഠമ,ത, അലരിത്തൊലി; കറുക, പരുവത്തൊലി ഇവ 

രംരണ്ടുപലം തമിഴാമചേരപലം എട്ട ഇങ്ങിനെചേത്ത പതി 

നാഠിടങ്ങഴി ഗോമുൃത്രത്തില്കഷായംവച്ച നാലിടങ്ങഴിയാക്കി 
അരിച്ച ഈഴഴച്ചേമ്പിന്െറ ഇവ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരും അവ 

ണക്കെണ്ണുയും നാനാഴിദ്രെ ചേത്ത ത്രിഫലകലമാക്കി കാച്ചി 

യിച്ചു സേധിക്കുയും ലുരട്ടുകയു ചെയ്തു രിപദം ശമിക്കും. 
ക ത 



തൂയൊപിംശാദ്ധ്യായഃ ര് ൧൩ 

(ശൃംഗിഖെരാദി കഷായം) 

൬൧. ശൃംഗിവെരയവാരിഷ്ടഗു൭ ചിമുല്ഗദാരുഭിഃ | 
പടൊലത്രിഫലൊചെതെഃക്വാഥശ്ചമധുയുഗലിതഃ । 

ഇഞ്ചി, യവം, ലേപ്പിന്തൊലി, ചിഠഠമൃത, ചെദറുപയ, 
ദേവതാരം, പട്ടൊലം, ത്രിഫല ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു 
തേന് മേല്ലൊടിചെത്ത സെധിപ്പിക്ക. ശ്രീപദം ശമിക്കും. 

(ബലാകാര സ്തൃരാദി തൈലം) 

൬൨. ബലാകാര സ രാംഭൊദലില്വദാരുജയാത്വചാം ! 
സമദാഗൈസ്സ്റുമാഘൂ യൂപ ലാനൃഷ്ടാദശാമുതാം ॥ 

൬൩.ചതുഷ്ടുലമിതാംകൃത്വാരാസ്താഞ്ചദ്വിപലൊന്മിതാം ! 
പലമാത്രംയവഞ്ചാപിക്ഷിപ്പ്പാദ്രൊണദ്വയെംഭസഃ ॥ 

൬൪. പക്വെഷ്ടാംശാവശെഷെത്രസുരദാ രഫലത്രയം ! 
ശതാഫ്വാംകുന്ദുരഷ്ലംചശിഖിപണ്ണീംവചാമപി ॥ 

൬൫. സ്ഥൌണെയഘനമങ്ജിഷ്ഠാകഷ്ടയഷ്ടിശ്വരൊചനാം ! 
ചന്ദനാഗരുതാലീസപത്രാണിനളൂദാംബുനീ ॥ 

൬൬.രാസ്ത്രാഞ്ചപിഫ്ട്വാസംയൊജ്യപൃഥക്ക ഷാഭ്രമാനതഃ। 
 കുഡുബത്രിതയംദത്വാതെലസ്യകഡുമൊന്മിതം ॥ 

൬൭. തൈലമെരണ്ഡജഞ്ചാപികുഡു ബദ്വയസമ്മിതം 
സ്കന്യയംപയശ്ചമുദ്വഗ്നാപധിശ്രിത്യാപതായ്ുച ॥ 

൬൮. പതംതത്തൈല മത്രെഷ്ടംശിരസൊയ സൃശീലനാല് 
നായാസ്യന്തിതതൊദൊഷാടഃപ്രാഗുക്താപാദലംബിനഃ 

കുരുന്തോട്ടിവേര, കാഞ്ഞിരത്തില്പലേര. മുത്തുങ്ങക്കിഴങ്ങം 
കൂളുത്തിന്ലേര, ദേവതാരം. കടുക്കമരത്തിന്തൊലി ഇവ മു 
മ്മൃനാ പലം, ചിഠറമൃത പലം നാല. അരത്ത പലം രണ്ടം, 
യവം പലം മന്ന ഇങ്ങിനെ ചെത്ത മുപ്പത്തുരണ്ടിടങ്ങഴി ചെ 
കളത്തില് കഷായംവച്ച നാലിടങ്ങഴിയാക്ക! ദേപതാരം, .ത്ര്രി 
ഫല, ശതകുപ്പ, കുന്തുരുക്കം, മയില് കൊഴു, വയമ്മു. തൂ ണിയാംകം,. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കൊട്ടം, ഇര ട്ടിമമുരം, ഗൊരൊചനം, ചന്ദനം, അകില, താലീസപത്രം. 
രാമച്ചം, ഇരുവേലി, അരത്ത ഇപ ഒന്നരശ്ശൂ കഴഞ്ച അര 
കലക്കി മുന്നാഴി എണ്ണയും നാഴി അപണക്കെന്ണ്യും ഇരുനാ ഴി മുലപ്പാലുംചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തലയില് തേപ്പിക്ക ശ്ലീപ ദം ശമിക്കും. മെല്പഠറഞ്ഞ എണ്ണ ശീചിക്കുനാവക്ക ്ലരീപദം ൭.ണ്ടാകയുമില്ല. 

[ 



൪൧൪. ആരോഗ്യകല്പ്ലമെ ബാ ലചികിത്സായാം 

അപചി ചികിത്സാ 

൬൯, യത്ര സൃ ഃപിടകാനാനാസ്ത്രിശ്ധാഭകാഠിന്്യശാലിന। 

അവഗാഡാഡസ്റസ്റചര്ണ്ണൂശ്ചചിരവാകാഗഡുൂ പമാ! 
യയ 

റെ, പാകംപ്രയാന്ത്യാമെക സ്യാംകൃത്വാമന്ദാംരുജംശനൈഃ ! 

മുഞ്ചെല്പരിണതാചാന്യാഘ്യമല്പാസ്പഗന്പിതം॥ 

൨െ. കണ്ഡൂ മത്യപരാതിഷ്ടെനനശ്യെദന്യാതഥാപരാ 
സംഭവെച്ചവൈവമാഫത്യദീഗ്ലകാലാനുബന്ധനാഃ ! 

൨൨. ദൂവ്യാപട ലവച്ഛുശ്ചല്ക്ഷയവൃദ്ധിസമന്പിതാ & 

സാസംഹതിരപച്യാഖ്യാഗണ്ഡമാലാഫ്പയാപിച ॥ 

൩െ.. ഇത്യെകെഗണ്ഡ മാലാസാകണ്ണസന്ധ്യന്തരാളൂജാ ॥ 

അന്ൃത്രാപചിരിത്യന്വെസംഭപസ്ത്പക്ഷികരണ്ണുയൊഃ | 

രെ". സമീപെകണ്ണസസ്്യൊശ്ചകണ്ണെകക്ഷെചവഖംക്ഷണെ 
സ്യാത്തസ്യാസ്സ്രജപരഛദ്ദിപാശ്വരുക്കാസപീനുസാം ॥ 

൭൫. വിഹായാസ്ാംചികിത്സെതതാംഭിഷഗ്വക്ഷ്യമാണയാ' 

പിധയാസൈവസാദ്ധ്യാസ്യാദന്യാനൊഛെദമഫതി ॥ 

അനന്തരം അപചി ചികിത്സയെ പറവാ൯ തുടങ്ങുന്നു. അ 

പചിയെന്ാത കുരുക്കകൂടെ സമൂഹംതനെ. എങ്കിലും അതിന 
ചില വിശേഷങ്ങഠം ഉ.ണ്ട, കുരുക്കഠം സ്പിശ്ധങ്ങളായി കാഠി 

ന്ൃത്തൊടും മെദസ്ത്റികല്നിന്ന പുറപ്പെടുനനതാകകൊണ്ട കട 

ക്ക്. താഴ്ചചയോടും തുല്യമായ നിഠത്തോടും ടിര്ഘകാലംകൊണ്ടു 

ണ്ടാകുന്ന പഴ്ചപ്പോടുംകൂടിയതുകളായി മുഴകഠംപോലെയിരിക്കും 
ഒന പതുക്കെ അല്പമായ പേദനയോടുംകൂടെ പഴ്ട്ക്കുകയും അ 

പ്പോഠം ലേത്കെന്നിനാ പഴുപ്പു തികഞ്ഞ പരികയാല് ആയത 

പൊട്ടുകയും അല്ലമായ രക്ത ത്താടുകൂടിയ ചലം അതിന്െറ 

ഉ ളില്നി ഖലിക്കയും ചെയും. അതൊടുകൂടത്തന്നെ ഒന 

പഴുക്കാതെ ചൊറിച്ചിലോടുകൂടിയിരിംം, മറെറാന്ന ഉ.ണഞ്ങും 

അതോടുകൂടെ ചേഠെയൊഠ്ാ ഉ.ണ്ടാകയും ചെയ്യം. ഇങ്ങിനെ 

ലക്കക്കൂടെ വളരെക്കാലം ലിട്ടുപപോലാതെ നില്ല. കറുകയുടെ 

പടലംപോലെ എല്ലാസമയവും ക്ഷയ വൃദ്ധികകോടുകൂടിയിരി 
ക്കം, ഇവതഥൊ വശേഷങ്ങളെന്നറിക. ഇതിന്നുതമനൊെ ചി 

ല൪ ഗണ്ഡമാലാ എന്ന പേര്പഠയുന്നു വേറെ ചിലര കണ്ണ 

സന്ധിക മുടെ നടുവിലായാരു ഗണ്ഡമലോ ഫ്ുന്നും മററുമ്ജെ 

ട്ത്തായാല് അപച്ചിയെന്നും പറയുന്നു. ഇതിന്െറ ഉ.ല്പത്തി 

കണ്ണിനെയും ച്ചെയിയുടെഴും സമീപങ്ങളിലും കഴുത്തിനെ 



തൂയൊലിംശാദ്ധ്യായഃ ര'൧൪ 

സന്ധിസ്ഥാനങ്ങളിലും കഴുത്തിലും കക്ഷത്തിങ്കലും ലടിയിലുമാ 

കുന്നു. ഇതിനാ ചികിത്സിക്കനനപന് പനി, ഛദ്ദി, വാരിപ്പര 
ഞ്ങളില്വേദന,കര. മൂക്കടപ്പു ഇവയൊട്ടകൂടിയതിനെ ഒഴിച്ച 
ശേഷമുള്ളതിനെ ചികിത്സില്പകൊഠാക. പനിമുതലായതുകഠാ 

കൂടെ ഉണ്ടെ എങ്കില് സാദ്ധ്യമല്ലെന്നറിക. 
൭ ഭയശോധനഷഘ്ൃതം 

൫൫. ദന്തി മൂല സ്ൃയനിഷ്ടവാഥെവചാമദനയഷ്ഠടിഭിഃ। 
കല്ല്തിതൈസ്സാധിതംസപ്പ്റിഃപോയയെടല്ലമാത്രയാ॥ 

൭൬. പ്രച്ഛദ്നപിരെകാത്ഥംപ്രാധാന്യാല്കഫപിത്തയൊടഃ! 
തത്ര സപ്പിരിദംപ്രാഹുരാഖ്യയൊഭയശൊധനം 

നാകാന്തിചേരകൊണ്ടു കഷായംവച്ച വയമ്പ, മലങ്കാരക്കും, 
ഇരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച 
അല്ലമായെടുത്ത സേവിപ്പിക്ക. ഏന്നാല് ഛദ്ദിയും അതിസാര 
വും ൭.ണ്ടാകും. അപ്പോം കഫവും പിത്തപുംശമിക്കും. അപ 
ചിക്ക ആസ്ററദം കഫപിത്തങ്ങളാകന്നു. അതഫേതു വായിട്ടുള.യ 
ദ്ധവാധശ്ശൊധനം എത്രയും നല്പതാകുന്നു. 

(വചാദി ചൂര്ണ്ണം) 

൭9൭. വചാമലകവൈദേഫീനികംഭമധുകൈ കൃതം! 
ച്ടൂ൪ള്ണൂംവാമധുസംയുക്ത മാശയിത്വാവിശൊധയെല് 

പ തിപ്പലി, ലു; ഇരട്ടിമധുരം 
വ പ്വൊട തേ ത്ത വ 

ളം ലം; യം റ യ 
(വരാബ്ലഫതികാദിക ഷായം) 

൭൮. വരാബ്ലഹതികാനിംബരജയീവ്ൃഷദാരുഭിഃ। 
ശരപുംഖപടൊലാഡ്യൈടപക്വമംഭശ്ചപായയെല്! 

രെ. മധുഗല്ഗുലുസംയു ക്ത മഥ വാവരണത്വചാ। 
സഫിതൈശഗ്ശരപുംഖാടത്രഷനിംബപടൊലകൈഃ॥ 

ത്രിഫല, ചെറുവഴുതിനചേര, വേപ്പിന് തൊലി,പരട്ടമഞ്ഞെ 
൭൦, ആടലേടേകത്തിന്വേര. കൊഴിഞ്തിലിന്ലേര.പടോലം 
ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു തേനും. ഗുല്ഗുലുവും മേചൊടി 
ചെത്ത സേവിപ്്റിക്കു. അല്ലഎംകില്നീര്മാതളത്തില്തൊലി, 
കൊഴിഞ്ഞിലിന്ലേര, ആടലോടത്തിന്പേര, വെപ്പിന്൯തൊ 
ലി, പടോലം, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു മേല്പ്രകാരം 
സേധിപ്പിക്കു. ൂ 



൪൧൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

(അരച്ചുതേപ്പാ൯?) 

൮൦. ലിംപചെച്ചശരപുംഖസ്യമുലംപിഷ്ടവാവരാംഭസാ। 
പക്വക്ഷീരകിരാടെൌനസൈര,ന്ധീംവാസമന്വിതാം॥ 

കൊഴിഞ്ഞിലില് ചേര. ത്രിഫലക്കഷായത്തില് അരച്ചു പു 
രട്ടക കാച്ചിയപാലിന്െറ പാട എടുത്ത കാത്തു ചേത്ത അ 
രച്ചുപുരട്ടുക. 
൮൧. പത്രാണിഗിരിമദ്ദന്യാദദ്ധ് നാപക്വാനിവാതഥാ। 

വരണസ്ൃത്വചൊദാരുവിളംഗാഭ്യാമഥാപി ചയയ 
മലയമക്കിയിലയൊ നീര്൪മാതളത്തിന്൯ തൊലി. ദേവതാരം, 

വിഴാലരി, ഇപയൊ തൈരില് പുഴുങ്ങി അരച്ചു പുരട്ടുക. 
൮൨. പിഷ്ടവാസഷപതൈലെനഗൊഖ്വ രക്ഷാരമെവവാ। 

അജാഖ്വ, രസ്യക്ഷാരംവാക്ഷാരംവാജിഖ്യ, രസ്യവാ॥ 
പശുവിന് കുളൂമ്പൊ പെടയാട്ടില്കളമ്പൊ കുതിരക്കുളുമ്പൊ 

ഭസ്മമാക്കി കടുകെണ്ണയില് അരച്ചുചേത്ത പുരട്ടുക. 
൮൩. പരിപാകെ നഭിന്നായാം വ്രണോക്തംലിധിമാചരെല് 

അപചിഷ്ഠാനിതെലാനിശീലയെച്ഛുരസാധികം॥ 
നല്ലവണ്ണും പഴുത്ത പൊട്ടിയാല് വ്രണത്തിന്നപറഞ്ഞ ചി 

കിത്സകളമെചെയ്തു. അപചിക്ക നന്നായിട്ടുള്ള എണ്ണുകഠം തല 
യില് പ്രധാനമായി തെപ്പിക്കു. 

(നിഗ്ശണ്ഡ്യാദിതൈലം) 

വരാ. നിഴ്ഗ ണ്ഡിപത്രസംഭൂതരസെലാക്ഷാവചാഹിമൈഃ। 
കടുകാരെചകീദ്യാഞ്ചസ്ററേഫഃപക്വൊപചിഞ്ജയെല് 

കരുനൊച്ചിയിലയുടെ നീരില് കൊൌറലരക്ക., വയമ്പ, ച 

ദനം. കടുകരോഫണി.കടുക്ക, ഇവ അരച്ചുകലക്കി ധഖെളി 

ച്ചെണ്ണുയൊ എണ്ണുയൊ ചേത്ത കാച്ചി അരിച്ചുതെപ്പിക്കു. പി 

പചി ശമിക്കും. 

(താലമൂലാദിതൈലം) 

൮൫. താലമുലാമുതാരാസ്ത്റാനിയ്യു ര ഫെസുരദാരുണാ! 

കല്ലെ,നപക്വഃകെരസ്യസ്തെഫെ. പചിപചിനാശനജ॥ 

കരിവ്വനവെര. ചിഠറമൃത, അരത്ത. ഇവകൊണ്ടു കഷാ 

യം വഖെച്ചു ദെവതാരം, അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെള്ണ്ണുചെത്ത 

കാച്ചിഅരിച്ചു തെപ്പിക്ക അപചി ശമിക്കും. 
(ശിംശപാകതകാദിതൈലം) 

൮൬. ശിംശപാകതകൈരണ്ഡുമുലൈദക്വഥിതലാരിണ॥ 

രെചകീകന്ദയ രഷ്ലൂാ ഭ്യാംവിപക്വശ്ചതഥായിധഃ 



ച് 

 തൂരയൊലിം ശാധ്യോയഴ? ൭.൧൪ 

 ഇരുമുമജിന്ചെര തെററാമരത്തിന് വെര അപണക്കിന് ഭവെ 

ര ഇപകൊണ്ടെ കഷായംയച്ച കടുക്ക കുന്തുരുക്കം ജവ അരമുൂ 
ക ലി ലെളിച്ചെ ;നലെ ത്ത കാല്യിയരിച്ച ഒതപ്പിക്കഅവ്ചി 
ശമിക്ഷം ന വു 
൮൭ ബലിനഃകഫമെദൊ ദ്ലൊധൂമസ്മാഃ കുമനാവ നം] 

രക്തമൊക്ഷശ്ചസവ്വെ ഭൃശ്ചികിത്സാപരി ശിഷ്യത്തെ 

രൊഗിക്ക ബലമണ്ടെങലി 8 കഫടമെദെഫേരമായ ധൂമൃവുംആ 
പ്രകാരമിരിക്കുന്ന സ്വയവും രക്തമൊക്ഷവും ആഖ ശ്യമാകുന്നു 

( പുകത്തിരി കന്ദരുഷ്യാദി) 
൮൮. കുന്ദുരുഷ്ഠച വ രാലൊഷദ്രുകട്ടത്രയസുരാഫ യ) 

അജാക്ഷ് രെണസപചിഷ്ടൈര്മൂപ നെഖത്തിരിഷ്യതതെെ; 
കുന്തുരുക്കം ത്രിഫല പാച്ചെറരിത്തൊലി ത്രികട ക്ടെഖ 

താരം ജല ആട്ടിന്പാലില് അരച്ചു ശിലയില്തെച്ചു തിരച്ച. 
കൂണക്കിക്കൊഠാക... ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കിയ തിരി അപചിയുഷുൂ 
വക്ക പുക ചലിപ്പിക്കുവാന് നല്ലതാകുനും 

(തമാലപത്രാദി) 
൮൯ തമാലചത്ര ശ്രിചെഷ്ടമഞ്ജിഷ്ടാകുഷ്ുവന്ദനൈഃ] 

മനശ്്ശിലാഷഡദാരുകടടത്രയ സമ നവിതൈഃ। 
൯ഠ- ശരപുഖകഷം യെണപിഷ്ൈരാലിപ്യനി മ്മിതാ] 

സ ലത്തി ശ്ചെലമയിതത്രവിശെഷെണപ്രശസ്യൃത്ച! 

ക പച്ചുല തിരുലട്ടപ്പശ മഞ്ചെട്ടി പ്പൊടി ചനനം മറായൊ 
ല “കച്ചരിക്കിഴക്ങ ദെഖതാരം ത്രികട ജച കൊഴിഞ്ഞിലിന് 
വെരിന്െറ ക്ഷയേത്തിലരച്ചു ശിലയില്തെച്ചു തിരച്ചുണക്ഷക 
ഇപ്ര കരേമുണ്ടാക്കിയ തിരി]മെല്പറത്ത തിരിയെ ഏറെ 
നപ്പതാകുന്നും $ 

൯൭. ധൂമംവാതുമ ശക്കസ്യവ്യണെതംപരിതൊനയെല്! 
സ്ഭ ാതുയുഞ്ജുതചത്ത്യതൈലഫ്യൃതാകംയാ। 

പുകവലിപ്പ്പാന് ശകുമിയില്ലാത്തവക്ക മെല്പറഞ്ഞ തിരി 
എ ഗ്രയം നെയ്യും സമമായി ചെത്തതില് നനച്ച അതു കത്തി 
ച ഉയതിക്കെ ടുത്തി ക്രമപ്രകാരം വ്രണത്തില് പൂക ഏല്പിക്കുക 
ശുദ്ധമരയ വ്രണത്തെ പുചയ്ക്കുരത 

(നസ്ൃൃത്തിന്ന ച്യ്യെഷാദി കതെലം) 
൯൨. ല്യാഫായഷ്ഠ ഘേവസിന്ധൂത്ഥവിള,ംഗസുരദാരുദി 

ശസ്വയതെ ചി] തംതൈലംനാവനായചേചൌഗലദ്ദെ 
തരിക ഇരട്ടി മധുര ഇത്തുപ്പ വിഴാലരി ഭദപതാരം ജവ 

൫൩. ൭; 



൦ ന് 1 1 മ് ന്, യ ക് തിന് 

ി 

പം 
$ 

ചര് ു..ഒ്ചു ആ ഒരെശുകല്പടൂടമ ബാലചികിത്സായാം 

അരച്ച പകുരവമ്ത്തില് കലക്കി എ്ണുചെത്ത കാഷ്ചിയരിംക 
ി ക. രം എ, അപചിയുക്കു വക് ധസ്ൃത്തി നന നല്പതാകന്നു 

൮൩- ആമായാ നാല നാ ശക്തൌതത്രതെനലിലെപഠം] 
ശഡ്മുതെരക്തമൊക്ഷായ ബാല കസ്യജലൌകസഃ॥ 
സൃത്തിനു തക്കബലമില്ലെി ൽ പഴകാത്ത കരുകംംക 

മെര്പഠഞ്ഞ ഘു പുരട്ടുന്നത വല്പതാകുന്നു_ ചൊര കളയുന്ന 
തിന്ന നിപ്യാഫമുണ്ടെങ്കില് അട്ടയിട്ട തഥ്വാരുകള൦-- ഇവ ചെ 
യ്യൂല് അപലി ശമി ക്മാം 

ഇത വാഗാസൊച്ചനാമകരാ മാനന്ദഹാഥപന്ധിത പാ 
രശഖെദ്ദ്രകൃതാ ഖാരൊധ്യകല്ലദദുമെ ബാലചികിത്സായാം ത്രൂ 
യൊധപിംശസൂബകൊ നാമത്രയൊലിം ശൊഭധ്യോയഃ 

അട്ടം 

ആരൊ കല്ലടടുമെ ബാലചികിത്സായാം 

ചതു്യിം ശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

അട്ട ട്ടം 

നാജഗവ്പികാ ചികിത്സാ 

(അരച്ചുതെയ്റ്യാന്) 

റ. യ്യ പാഥ്വംമധു നാപിഷ്ട്വാലെചരം തൌകാരയെല്! 

തെനപകാലിഭന്നാശ്ചയശ്യെയുരജഗല്ലികാഃ॥ 
് മ; ൨ ഇരട്ടിമധുരം തെനിലരച്ചു പുരട്ടുക. പാലുദ്റ്ി ൃത്തപെൊ 

ട്ടിപ്പ്പൊകുഠ ക 
(പുരട്ടുവാന് തെല) 

റം പത്മപത്രരസൈയഷ്ടച്യപോിഷ്ടകലിതയാശൃതഃ 
സക്ഷ।രഃകെരജസ്ററെ ൧ മയെത്താശ്ച്ലെച നാ ॥ 

താമരയിലയിരില് ഇരട്ടിമധുരം അര ധൃകലക്കി വെമിച്ചെ 
ബ്യും ലെക്ളിച്ചെ്നേരയാട്ട സമം പശുഖില് പാലുലെത്തരു കാ 

ച്യിയരിച്ചു പുരട്ടുക പാലുത്തി ശമിക്മം 
൩ യദെഷാകഫലാതാല്യാസേംഭലന്തിതതൊച്ചിലം] 

കഫവാതാഥരംയുക്ത്യസ്വേയമെവ പ്രകല്ലയെ ൯! ടം 
പാചുണ്ഠി എന്നത കഫലാതങ്ങക്കാല് ഉൽ ഒചിപ്പിീക്കമ്ലെ$ 

ന്നതാകയായ കഫലാതശമനമ്കലായ ഒഷധങ്ങകില് ജന്ന 

നം 

ച 



യ് ന് എ ന്൧ ച് പ്പ് ങി ി 
" തം, ഴ് ടര 

പ്പി ര്ു കിന് 
ടം [ 1 1 1! 

ത 

ചതുവ്യിം ശാധ്യോയ£ രം 

ത ഇന്നതില് അരച്ൃതെക്കാമെന്നം ജഇന്നതുകൊണ്ട ന 
ന) ! 

ണ്ടാക്കെണമെന്നും ചൈദ്ദന് സ്വബുദ്ധിഭകാണ്ട നിശ്ചയിച്ചു 

കൊഠഠകും 
) 

യപപ്രപ്യയാ ചികിത്സാ 

൫... സ്വിന്നാംകൃതവായഖ പ്രഖ്യാംമനൊഘ്വാകഷ്ഠദാരുടില് 

ഫരിതാലയുതൈഃപികെഷ്ടമ്മസൂനാലെപയെന്മു ഹുൂഃ॥ 

കഫ ചപാതങ്ങളാല് തന്നെ മാസാശ്രയങ്ങകളാക്കി കല് ഭപചി്പ്ി 

ക്പ്പട്ടന്നപയായിയലാകൃതി കളായി ഒ വദന യൊട്ട മുടാത്തതു 

കതയോിരിക്കന്ന കുരുക്കാംക്ക യലഃപ്രഖ്യയ എന്നപ്പെരാകുന്നു. അ 

തുക 29൧൭ ആദിയില് സ്വെദിപ്പിക്കയും അനന്തം മഠഥടയാല 

കൊട്ടം ദെചതാരം അരിതാരം ജാധ തയിര്ധെള്ളത്തില് അര 

ചു പിന്നെയും പിന്നെയും ലെപനുലും ചെയ്ക. എന്നാല് ശമി 

ക്രഠ വഴ്ചക്കുാ.യും ച്പൊട്ടകയും ഇപ്പം ം | 

൫ യദികാശ്ചനപകപാസ്സറ പൂമ ടിന്നാസൂവ്രേെനൊദിതൈഃ] 

ലിധിഭി ശ്ശൂഛയെ ദെ ചമുത്തരത്രാപിചകൃമഃ॥ 

ചിലത പഴ എക അതുക പൊ ട്ടി യാല് വ്യണത്തി 

ന്ന പറഞ്ഞ ചികിത്സ റാ ര ഷാഡ്യ ശമിപ്പിക്ക രഠശ്ൂമഠ ജയി 

പചറലധാന്പചൊകുന്നതു ചാക്ക സ്യൂധാരണനെമാകുന്നു ് 

അലജി ചീകീത്സാ 

൬. ആലി പൈദലജിംസിന്നാംഫരി ഭാവി നി ദവെ] 
മന ശി ലാജടാദാരുഛഹരിതാലസമ വ്വ ത 

൭ മന്ൂനാബഫുശാഃപ'ഷെഷ്ടൈടഥഖാകഞ്ചോികാം ബു നാി 
അഥചാലൊദഭ്രുമ ഞ്ജിഷ്ചാഫരിതാല നി ശാദ്വകെയ॥ 

മുപകൂടാരതെയുംവൃുത്താകാരമായും ൨ രഴ്പ്ട്ടേം ഉയധ്യയൊട്ടം 
ഉ വിരല് അല്പമായ ൭ ലത്തൊട്ടം കടിയ കുരുഖിന്ന അലജിയെ 
ന്നപെരാകുന്നു അതിന്ന ആടിയില് വിയഡ്റ്യിയും അന. 
രം വരട്ടുമഞ്ഞറം വെഞ്ബുാടംത്താല് ധവന്നാറിക്കിലങ്ങ മായെ 
ല മാഞ്ചി ദെഖതാരം അരിതാരം ഇവയൊ പാച്ച്യൊററിത്തൊ 
ലി വില് അരി താരം പരട്ടമഞ്ഞാ മരമഞ്ഞു 

"ത്തൊല! ഇജധവയൊ തയിര് ഖെധ്രത്തിലെങ്കി വി 
കിലും അരച ഴതക്കു കഷം പഴുത്ത ചൊടി തി 
കമെ. ചെയ്തുയും വെണം ന യം 



ക് മ ൩, ൫൨ ഷ്പ” ത്ത് ക് ചത്ത് ഥ് ച 1, പി ളൂ ് 1 ൭ ചം മ ക് പത് 
ി റി ന്ന്ട്ട്; കള്” 

മും.൭ ആരൊഗ്യകല്ലൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

കക്ല,പി ചികിത്സാ 

൮-- കപി മപഫുരനമഥൌൈലലി ധാമെനൊപ വാരയെല്| 
അഥലാതാര്ക്ഷ്യസി സൂത്ഥകച്ചിത്ഥരസസഷകചൈഃ॥ 

൯... മാംസ ശതാഫാശൈലെയധ്യൂപികാദെഖഭാരുഭിദു) 
യദ്ധാമധൂകഫിംഗ്രഗ്രാവരാപടുദിരമെഖവാ 
ആമപൊലെ ഉ.യച്ചയൊട്ടക്ൂടിയ അഞ്ചൊ ആറൊ മുഴകഠാ 

അടുത്തടുത്ത ഉണ്ടായാല് ആ രൊശത്തിന്ന കച്ചൃപി എന്നചെ 
രാകന്നു അതിന്നും അലജിം പറഞ്ഞ ചികിസ തന്നെ ചെയ്ക 
അല്ലായെങ്കില് ധിയപ്പിച്ചതിന്െറശെഷം മാക്ക് രക്കല്ല ഇന്തു 
ചവ പ്പ പേശ കുട്ട ജഹവകയാ മാഞ്ചി ശതകുപ്പ] ക്രതം 
സാമ്പ്യാണി ദെഖതാരം ജവദയാ ഇരിപ്പുക്കാതല് കായം ലവ 
യമ്പ ത്രിഫല ഇന്തുപ്പ് ജുവയൊ മെ൯പ്ര കാരം അരച്ചുപൂര 
ടക ശെഷം മെല് പ്പകാരാതന്നെം 

പഠഹസികാചിചകിത്സാം 

൧0. കെസരെയഥരി മാലഃക്കസിന്ദു പാരമനശ്്രിലാല പി 
ഷ്യധാകിംശുകസാഒരണലിപെല്പ സികാംമുഹഃ॥ 

ചെവിയുടെ മാദ്ധധഭാഗത്തികലൊ വ്വ ത്തെ എല്പാടവുമൊ 

കറിനമായി ദൃസ്സഹമായ വെദനയെട്ടേം താമര മധൊതല് ആ 

ന്വല് ചെങ്ങഴിഷിര കരിംകൂവമം ഇതുകമളിലൊന്നിന്െറ ചക്രി 
ഴങ്ങുപപൊലെയു ളു ആകൃതിയൊട്ടകേടി ഉണ്ടാകുന്ന കജപത്രെ 
പഠാസികയാകന്നത അതിന്ന ലിയധ്പ്യിച്ചതിന്െവശൈഷം ക 

രിംകുവഞ്ഞിലെര അരിതാരഠ ഏഎരുദഖ്ന് “താലി കരുംനാ 
ചിലെര മനയൊല ജവ കരുമുരുമഖ്ലയിരില് അര്) കൂട 
ക്ൂടെപ്പുരട്ടുക ഭശെഷംഴതമയപ്രകാരം 

പാഷാണഗദ്ദഭ ചികിത്സാ 

ഹ്- കൈശികികരലീരത്വദ്ടാംസിമി സ്വ! മനശ്ശരി ചാ] 

മസ്മനാചരിപിഷ്യാദില്ലിംപെല്പ്പാഷണേഥദ്ദഭം) ഥ് 
൧2... അഥവാലൊദ്്യുമെ വാഘ്വവികംകേതമ നശ്ശിലാഃ। 

കുന്ദരുഡ്ലയ നി ശാകഷ്ടമഞ്ചിഷ്ഠാഭിസ്സുമന 1 താഃ॥ 

അല്പമായ വെദനയൊട്ടകൂടെ ഫനുസസ്ധിയിലുണ്ടായി സ്ഥി 
രമായ നിരത പാഷാണ ഗദുഭമാകുന്നത അതിന്ന മാശിക്ക 

അധഖഓര.ത്തൊലി മാഞ്ചി ശതക) മനയൊച ,ജചയൊ പാ 



ട് 0 
. ॥ി 

ചതുപ്ധിം ശാദ്ധ്യയ ൭.൨.൧, 

ച്വൊററിത്തൊലി ദെചതാരം വൈയകേതമവരുമ്മല് തൊലി 
മനയൊല കുന്തുരുക്കം പരട്ടമഞ്ഞ 00 കൊട്ടം മഞ്ചൈട്ടിപ്പ്യൊടി 
ഇപയൊ തയിര്ധെള്മൃത്തില് അരമ്മൂപുരട്ടുക-- ശെഷം മെര്ര 
കാരം 

മുഖദുഷികാ ഷികിത്സാ 

൭3൨൨... കുസ്മംഭഘു രവ ലാലൊ്രൈമാസൂപി െഷ്ടൈ്യിചെപ 

യെൽ! പടപല്ലലമഞ്തിഷ്ലാലൊ്ര്യൈവ്യാമുഖദൂഷികാട്േേ 
൧൪... അശന്തൌനി ശിപല്യാന്നേംഭൊജ യി ത്വാനുവാസരം| 

ആശയെദദ്ധമാസ ഞ്ചനല നീതമധുഗ്റ്റഫിം॥ 

മുഖത്ത ൭ുക.യുടടെ മുഷ്പ്പൊലെയിരിക്കുന്ന ആക്തിയൊട്ടം 
.അകത്ത മെദദ്സ്സൊടും വെദയയൊട്ടം കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന കരുഖ 
ത്രെ മുഖരുഷികയാകേന്നത അതിന്ന കൊത്തമ്പാലയരി ഖല 
യവ്പ പാല്ല്യൊററിത്തൊലി! ഇഖ തയിര് ചെജ്ളത്തില് അര 
തെക്കുക ഗ്ലേന്നാല് ശമിക്കും അല്ലായെങ്കില് പെരാലിന്തകളിര 

മടഞ്ചട്ടിപ്പ്പൊടി പാച്ചയൊററി ത്തൊലി ജവ മെല്ഡ്വ്കാരം അര 
ച്പുരട്ടുക രേം ലെപന്റങ്ങാഠ ചെയ്യിട്ടം ശമിക്കയ്ക്കില് അത്താ 
ഴം ഉയണ കഴിഞ്ഞതി ണ്ട റ ശഷം അരമാസം നലയ്തമധു 
സ്റ്റൂഫി സെപിച്പ ക്ക-- അത്താഴത്തിന്ന പഥ്യമായ അന്നത്തെ 
തന്നെ ജക്ഷിപ്പികയെം വെണം 

പമമാണ്ടെക ചികിത്സാ 

൭. ഗല്യാകപല്പധൈസഡ്സാകംപിഷ്ടവാനി ബേതരുമ്ദു ദാന്! 
നല ിതെനസംയോജ്യലെപയെല്ചത്മകട്ടകം॥ 

താമരയുടെ രണ്ട മുക്കാല് ല്യാപിക്കപ്പെടുന്നതുപൊചെ 
ധെദധയൊടുക്ടടാതെവും ഒവ ളൂ പ്പുനിറത്തൊടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന 
യാവ ചില കരുക്കകാല് ദെഫം പ്യാപിക്കപ്പെ ന്നാചൊ അതുക 
ഉ ര പത്തകണ്ടകമെന്ന പെരൊടുകൂടിയ രൊഗമാകുന്നത ആ ചം ി റ അ കൊന്നത്തച്രും ഖെപ്പ്പിലയും സമമായി കച്ചെട്ര്മ അര െണ്ണുചെത്ത പുരട്ടും 

(രജസ്താദി ലെപനം) 
൧൯... ജേനീക്ഷിരിവ്ൃക്ഷത്വശെലാദിഗ നെജംരജവ | 

സംയോജ്യയവന്ി തൌതെയലെപൊതിശസ തെ 
പരട്ടമഞ്ഞഠാ നാല്ലാമരത്തിന്തൊചി ഏഭാടി . തു 

വ പൊടിച്ച ലെണ്ണുചെത്ത പുരട്ടിയാല് ഏററവും യനല്പുതാകു. 
ന്നു പ്പലഞ്ഞാുജു തിരുമ്പിക്കുകയും പെണം 

് 



ക" ച് ന ഷ് ക് തപ്" ന 

ടം 

൪.൨൨. ആഭരാഗ്യകല്ലമൂമമെ ബോലചികിത്സായാം 

പ'വൃതാദിചികീത്സാം 

ന്തി വിവൃതൃമപി പിദ്ധാഞ്ചഗര്ഭിമചിരാജികാം। 
യൊധൈര്പചത്തഖിസപ്പ്ൊക്ഷതൈവ്വൈദ്യഃപ്രശമനം 
യെ 

പിവൃത പിദധാ ഗര്ദ്ൂദ്ര രാജ]കാ ംരം പ്യ്യാധികളളു പിത്ത ചി 
സപ്പുത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചിക്ടിത്സമളെ ചെയു ശമിപ്പിക്കുക പ് 
ത്ത അത്തക്കായപൊച്െഷിഴിക്കന്നു തൃശൃതിയൊടുകൂടി കഠി 
ധാമാഖ പട്ടു നിലല് പനി ഇവയെ. ഉ.ണ്ടാശരന്നതായി ധിടന്നി 

രി ശ്മുന്ന മുപ്പത്തെട്ടു മൂടിയ കംര്ച്രെ ച്ചി ചത യാകുന്നത വു 

ത്താകാരെണ പരപ്പെട്ടേ കൂടി പുറപ്പെട്ട അതിനെ ഉപരിഭാഗ 
ത്ത ഖകകല് താമരപ്പു നെറ കട്ികയുടെ ഉപരി ഭാഗത്തിങ്കല് 

ബിജങ്ങളുടെ രഗ്രന്ഥഠ കാണാന്നതൃപൊലെ കാണളൃപ്ലടടന്ന 
ചെയ കുയാമൊട്ടകൂടിയതാഘയ കുരുവതെ പിദ്ധയാകുന്നത 
വൃത്താകുഖഒരണ പരയ്യയൊടുകൂടി കയന്നിരിക്കയും ചുചന്ന കു 
അക്കാ ചുവവമുണ്ടായാല് ആ കുരു ഗ്ദൂഭിയാകുന്നു എന്നല് 
ക... കരിനമായ വെയിലിന്െറയൊ തിയ്യിന്െറെയൊ കുടശര 
ത്തില് പറ൨കഥിമിത്തമായി ചിയത്മതികന്റംശഷം കടുക്ുമ 
ണപ്രമാണങ്ങളായും ഓവദനംയാട്ടകൂടിയതൃകകളായും ഉണ്ടാകു 
ന്ന കുഷക്കള൭ത്ര രാജികയെന്ന ടുപരൊട്ടമുടിയ പ്യ്യായിയാകു 
ന്നത ം 

ജല ഥര്ദടദഭധലികിത്സാ 

ടവ. ഒവാപാസൊയ്ടജസ്്ാലസ്ഡറ്റെ ഗേമാത്രസ്യചജ്ജനു 

കദ്ധവാധശ്ലൊധനം ചാപി ശസ്ൃതെജാലഗ ദ്ദ രു 

പാത്തപ്രധാധാങ്ങളായി മന്ദമലവെഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദൊഷ 
ണാക0൯ കല് ഭലിപ്പിക്കെപ്പിട്ടതായി പഴ്യപ്പൊടടകൂടാതെയും ചുവ 
പ്രവി ത്തെൊട്ടേകൂട!യതായും ശര്ധരത്തിങക്കല് ക്രമെണ ച്യാപ ക്കു 

നാതായം ഖാല്പമായുമ;രിക്രന ഡിരകത്ര ജയല ഗര്ദ്ദദമാകന്നത.-- 

യാതിന്ന ഇപഖാസാം രക്തമൊദ്ഷം ല്ല) ബ്യ വദാത്ഥ 3൭൭, 

ഭക്ഷി മാകതെയിരശൂധുക ലെ ് ൂതെക്കായെയ ത്തുക ഛര്ദ്ദപ്പി 

ക൭ വി രെച്ചപ്പിക്ക ഇചചൊക്കെയും നല്പൃതാകുന്നു_ ഇതില് ല 
ന്ത വാ വ്യാധാമുുത്വഥെ മെഡ്ക്ു 

൭ 

(ധാത്രവപ ടൊലോടി കഷാ ഡം) 

ഡേ... ധാത്രീപടെംലലൊംദ്ധു
ത്വക്ചനദനൈഃകവഥി തജേല്ല। 

കൈശ। കി മാക്ഷോി രികാപെതംപ്പായയെരുപ്
രാര്രു ഥി] ൫൦൮] 



യ ചതുവ്യി ശാദ്ധ്യായ? ൫.൭.൯. 

നൊല്പിക്ക പടൊലം പാരച്ചാററിത്തൊചി ചന്ദനം ജല 
കൊണ്ടു കഷായം വച്ചു മാശിക്ക തെല് ജപ മെപ്പ്യൊട] ചെ 
ത്ത സെപിപ്പ്യിക്കെ 

൨൦. ന്യഗൊധാദി ശുതെനാസ്യശിഒ തധപര'ഷെച്യം] 
ധാത്രിരസ പ്രപിഷ്ടെനക യയാ ിതെനലെച ൮൦൮ 

൨൧.-. കെരിക്ഷിരെ ണസല്ഗേമഭ ഹ സപയെതച്ു 
അ ഗയാസമുപക്രാ്തോചിധയാസേചപ്രശാമ്യതി 

നയഗ്രൊധാദികൊണ്ട ക്ഷായപേച്ചു തരെത്താല് അതുകൊ 
ണ്ട ധാരചെയ്ക്ക.- നെല്ലിക്ക സിരി: ചനനം അരച്ചൃതെക്ഷഷ... 

തെ ദാപ്പാല സവ്യറംഗം തെച്ചു കുളിപ്പിക്ക-- രേ വിധത്തില് 
ചികിത്സിച്ചാല് ജാലഗര്ദൂഭം ശമി, 

 അഗ്ന രെഫിണിക്കക്ചെയൊണ്ടത 

൨൨. - പിത്തൊല്ബ ബൈമ്മലൈഗ്റ്റാ ഡ്മ ജരിതസ്യാഗിസ 
ന്നിദാഃ। ധിദാരയന്തൊമാംസായി യത്രസ്സൊടാശ്ചികരാല് ഗമാഃ॥ 
൨൩. ഭഒവെയുരെഷആതംകൊ വാ മ്ലൈദ്യോഗ്നിരൊഫ്മിണ്!| 

അഗ്നി ചദൂസ്സഭഥോയസ്താഭൊലെമാത്രെ ത്യജെച്ചതം॥ 
൨ ര... പഞ്ചാമ്യാന്നിശിസച്ച ച്യപഞ്ചദ ശ്യാമഥാപിഖാി 

ഒ പ മ്രാന്തൊപിസവ്വെഷാംസ പാണാന്൯ സംധാരെദ്്യു പഠ 
പിത്തപ്രധാനങ്ങളായിരിക്കന്ന ൊഷങ്ങളാല് കഠിവമായ പ 

യിയുണ്ടായതി നന്൩3്ൊശൈഷം മാസത്തെ മെദിച്ചു രക്കഖറന്നങ്ങ 
കായി പുറപ്പെട്ട ചുട്ട ജിറല്മുതലായ മപദ്രവങ്ങകെ. ഉ ബാന 
പുളകങ്ങല്ലെടടകൂടിയതായ യാതൊരു രൊഗം ഉതിഭ ചിപ്പിക്കപ്പെ 
ടന്നുവൊ അതിശ അഗ്നിരെഷോി ണ് നക അതി 

2 ഉപെക്ഷിക്ഷകയും ഒറാഡ്ക്കു.. ചി കിത്സകറാ ഒവെന്ടുംവണം ചെ 
യ്യാലും അത്ചോം ദിചസമൊ ഏഴാം ദിവസമൊ ട് 
വനം മ ആ ഒരാ പ്രാണസംഷാരത്തെ ചെഡ്യുമെന്നറിക.. 

ഇരി ഗപ്പികാചികിത്സം 

൭൭... ത്രിഫപ്പാംനാമികെരസ്ൃക്ഷിരെപിഷ്ടചാലിചെപ യല്] തെഥശൈ ലാട സ്ത്മാനെ നശൊഷംയാതിരിഗല്പികാ। 
ഉ.രഃക്റങ്ങ ളുടെ സന്ധ'യില്നിന്ന ഉപരിഭാഗത്തിക്കല് 

വൃത്താകാരെണണ ല്ലന്രൊകന്ന കരുവവതെ ഇരിഗല്ലികയാകനം 
ത. എന്നാല് മുടക്ഷരയചഖൊ ആൂയതഅല്പ കക്കിന്കായയുടട ി 

 റാഷ്ൊലദെ ഉ. വു യിറത്തൊട്ടകൂടി 24൭ ന്നിരികരം ഉ. മുളില് പര തി യെ പ്പുഞ്ഞെ ലി നിറചുതുചൊലെ തൊന്നത്തക്കചചി ധത്തി ര്ാള്: 
[ 
1 
, 

1; 



൫.൨൪. അആദരരാഗയകച്പറ്ൂമെ ബാലലികിത്സായാം 

മാദവ മുണ്ടാകും. അമത്താല് അമരുകയും ലെയ്യം- അതിന്ന ത്രി 
ഫല തെങ്ങാധ്പ്ാലില് അരച്ചുതെക്കുക രം ലെചഠാത്തെ ശില॥ 
൧൮0൯ ശൊഷിക്കും. 

൨൬... പാകംകിഞ്ചില്സമാസാദ്യകിഞ്ചകാലെനഭിദ്യത്തെ 

ലീന്നായാസ്സറു,ക്ഷ്യവ ക്രെൌണതനത്തുജാലസ്യയ് ഗ്ലൂമല 
൨. സഭേഖെ പൃതദാഹൃത്യ നിശ്ശെഷംപ രിശൊധിതാം] 

രൊപ ണൈമെഷഥൈസ്സുദ്ദെഃരൊപയെ മുലികിത്സകഃ॥ 
അത്രയുമപ്പ ഭശാഷില വലരെ ചെവതായാലും അല്പമായി 

പഗത്തപൊട്ടും. പൊട്ടിയാല് ചലത്തുടെ നൂലുപൊലെ ചിലസാ 
ധനങ്ങറം സൂക്ഷമായ ദ്വാരത്തുടെ പുറപ്പെട്ടകം ലെയ്കും- ര 
തിശെ നിദ്റഷമാ യെടുത്ത ചെഗെന ഉ൭ണക്കിക്കൊഠാക. 

പിദാരീചികീത്സാ 

൨൮)- ലിദാരിം ശരചും ഖസ്യമൂലെ റദധിമസനാ। 
പി ഷ്ടെന ലി ംപെല്കൂമ്മാസ്ഥി ഭസ്മൃനാ ലാസസ്ല്യിഷട യ) 

മുതക്കി ൯ കി ഴ ങു പൊലെ കഠിനമായി കക്ഷത്തിങ്കചൊ ഒടി 
ഡിലൊ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുവതെ ലിദാരിയാകുന്നത-. അതിന്ന 
കൊഥിഞ്ഞിലിന്ചെ തൈര് വെജ്ൃത്തിലരച്ച പുരട്ടുകയൊ 
ആമയൊടേ ഭസ്തൂമാക്കി നെയ്യില് ലാലിച്ചു പുരട്ടുകയൊ ചെ 
റ്റും 

. ൭൯. അഥവലാദമരി താലസ്യമഞ്ജി ഷ്യാസേഡിതംരജ।। 
 സഷികക്ഷിരെണസംയൊജ തെല പെത്തദാനനം! 

അല്ല എക്കില് അരി താരം ഒഞ്ചട്ടിപ്പൊടി ജവ കാല്ലിപ്പര് 
ലിലരച്ച മുഖത്തെ മാത്രം പുരട്ടുക: 

൨൨.൦. സസനുഷ്ലനച നിതെനപരിതശ്ചാനുമലപനം। 
ക യ്യാല്പാകെനഭിന്നായാംസവൃംവണചദചേരെല്॥ 

മെല്പറഞ്ഞ മരുന്ന കുരുചിന്െറ മുചത്ത പുരട്ടിയാല് മു 
ലപ്പാലും വെണ്ണയും കൂട്ടി ഉരസിചെത്ത താതിന്െറെ ചു 
൨൨൦ പുരട്ടക പഴുത്ത പൊട്ടിയാല് വ്രണചി കിത്സചെയ്തു._. 

ശക്രൊബ്ദുദചികിത്സാ 

൩.൧... മസ്മനാശാകലച്കാനിപിഷ്ടവാതൈഃപ്രപിലെപനം! 

വിദധ്യാദ്ല്ി ശപാസാരമഥു വശേക്കരാബ। ദെ॥ 
മെസ്സപദ്ധിക്ക ഹിമിത്തമായിട്ടും പാതകഫങ്ങ ളുടെ കൊപ്പം 

നിമിത്തമായിട്ടം ഉണ്ടായി ചൊട്ടിയാല് വസ നെയ്യ തെൻ 

ഇൂതു.മൊിലൊന്നിലെചൊലെ ജരിക്കുന്ന ചലത്തിന്െറ വ്ര 



ചതുവ്പിംശാഭ്ധ്യായഃ ൨൨൭ 

ടം പാഹത്തോടുകൂടുന്നതായി ഉ ഒളില് വായുകേ“പംനിമിത്തമായി 

ശോഷിച്ച ചരലപോലെയായിരിക്കുന്ന മാംസശകലത്തോടുകൂ 

ട്രിയതായിരിക്കുന്ന മുഴയത്രെ ശക്കരാഖ്ലു, ദമാകുനാത. അതിന്നു 
തൈര് പചെട്ളത്തില് തേക്കില്തൊലിയൊ ഇരുമുള്ളിന്കാത 

ലൊ അരച്ചുതേക്കുക. 

൩൨. ധവമുലംമൃദാലിപ്യദശ്ധ്വാപ്രക്ഷാല്യശൊഷിതം | 
മസ്തുപിഷ്ടംസമായൊജ്യമധു നാലാപ്രലെപയെ ॥ 

ഞമവേര മഴ്ട്ണില് പൊതിഞ്ഞ ചുട്ട് മണ്ണുവിണ്ടാലെടുത്ത ക 
. ഴുകി ഉ ണക്കി തൈര് ഖെള്ളത്തിലരച്ച തേക്കുക. 

൩.൩. കലിംഗകൈക്സുപാംമൃത്രെ പിഷ്്ൈവ്യാമിസിസംയു 
തൈഃ। ആരനാ മുക സംപിഷ്്ൈരഥവാകതകാസ്ഥിഭി। 

കുടകപ്പാലയരി, ശതകുപ്പ, ഇവ ഗോമൂത്രത്തില് അരച്ചുതേ 
ക്കുക. അല്ലായെങ്കില് തെഠഠാംചരല കാടിയില് അരച്ചുതെ 
ക്കുക. 

൩൪. ഭിന്നാദന്തസ്സ്മാകിരണ്ണാശ്ശൂക്കരാടപരിശൊധ്യതു। 
൮ൃണസ്്യൊപക്രമംകുയ്യാ ദൃഥാകാലംയഥൊചിതം ॥ 

പൊട്ടിയാൽ ഉള്ളില് ചരല്പോലെള ഒള മാംസശകലങ്ങറാ 
ഉ. ള്ളെടത്തോളും എടുത്ത ശുദ്ധിചരുത്തി അതാത കാലത്തെആ 
നുസരിച്ചു ഉചിതമായ വ്രണചികിത്സയെ ചെയ്തു. 

വന്മിക ചികിത്സാ 
൩൨൫. മഹാന്തംബഹുലച്ഛുദ്രംശൊഫാഡ്യംമമ്മസംശ്രയം | 

ഫസ്തപാദതലസ്ഥഞ്ചഫിത്വാവന്മീകമാമയം ॥ 
൩൬. രക്തംഹ്ലത്വായഥായൊഗ്യം സൈന്ധലവെനസമന്പി 
തൈ ്യാധിഘാതാമുതാവൃഭധിസ കഭിദ്ദധിമിശ്രിതെഃ 

൨൭. ആലിപ്ൃപക്വതാംനീത്വാദുഷ്ടമാംസാദിശോധയെര! 

ശസ്ര്െണരൊപയെച്ചാജ്യപിചു ഭീരൊപണൊചിതൈദ്വ 
ഉള്ളംകയ്യിലൊ ഉള്ളന്കാലിന്മേലൊ സന്ധികളിലൊ കു 

ഴുത്തിന്െറ അധധസ്റ്റന്ധിയിങ്കല് നിന്നു മേല്ഭാഗങ്ങളിലൊ 
സൃക്ഷ്മങ്ങളായി ബഹുകകൊയിരിക്കുന ദ്വാരങ്ങളോടുകൂടിയതാ 
യിമുഴച്ച പുററുപോലെ കാണുന്നവകു തൊന്നപ്പെട്ടനതായി 
ദ്വാരംതൊറും വേദനയോടും ചുട്ടനീഠലോട്ടം നന്പോടുംകൂടി 
യതായിരിക്കുന മുഴയത്രെ പന്മീകമാകനാത. ആത ൭ള്ളംകു 
യ്യിലൊ ഉ ളംകാലിന്മേലോ മമ്മസ്ഥാനത്തിങ്കലോ ആയാലും 

൫൪” 



൫൨൬ ആരോഗ്യക ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

വളരെ വലുപ്പുത്തോടും ഏററവുംവളരെ ദ്വാരങ്ങളോടം ചുററും 
നീിരോടംകൂടിയതായാലും അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. അതിനെ ഒഴിച്ച 

ശേഷത്തിനാ ചോരകളുപാന് വിരോധമുള്ള കാലമല്ല എങ്കില് 
ചോരകളുഞ്ഞെ ഉത്തുപ്പ, കൌന്നത്തൊലി, ചിററമൃത, കാട്ടമു 
തിഠവേര, നെല്ലവദുത്തിടിച്ച ഉ മിനിക്കിയ ചൊടി ഇവ തയി 
ര്കൂട്ടി അരച്ചുപുരട്ടി പഴുപ്പിച്ച പൊട്ടിയാല് അതിക്കലുള്ള ദു 
മ്മാംസങ്ങമെ മുവിച്ചുകളഞ്ഞ ശുദ്ധിവരുത്തി ഉ ണക്കുത്തിന ന 
ന്നായിട്ടു ള്ള നെയ്യു കാപ്പി അത।ല് മുക്കിയ ശീലയിട്ട് ഉ ണക്കുക 
ഇങ്ങിനെ ചികിത്വയുടെ ക്രമമാകുന്നു. | 

കദരചികിത്സാ 
൩.൮. ഛിത്വാശസ്രരേണബദ്ധ്വാപാക്ഷാരസ്മത്രെ ണതച്ചയാ! 

തിലപിണ്ഡികയാജ്യെനസിക്തയാകദരംദഛെല് ! 
നടക്കുമ്പോഠം ചരല്കൊണ്ട കാലിന്െറ തൊലി പൊട്ടുക 

യൊ മുള്ള തറക്കുകയൊ ഉണ്ടായാല് അതുനിമിത്തമായി ചില 

ക്ക അപിടെ മുഴ ണ്ടാകും. അതത്രെ കദരമാകുനത. ആയത ൭ 

രു കിലംപൊലെ നീണ്ട പിടിച്ചുരല് കിട്ടചാന് തക്കതായ വി 

ധത്തിലാകയും ചെയ്യം. അതിനെ ശര്രുംകൊണ്ട മുഠിക്കയൊ 

ക്ഷാരസൂത്രം കൊണ്ടു കെട്ടി മുഠിക്കയൊ ചെയ്ത എള്ളരച്ചു കിഴി 

കെട്ടി നെയ്യില് കാച്ചി അത ഉണ്ടായിര ഭാഗത്ത നല്ല ചയ 
ടൊടുടകൂടെ വെച്ചു മുരടിനെ ലേവിക്കുക. 
൩൭.൯. ഭൂവ്യാകരഞ്ജബീജംഫിഫെനയഷ്ട ഠാഫ്വസാധിതം ! 

സപ്പ്യിന്നിഷിച്ചകയ്യിതരൊപണഞ്ചതതഭപരം ॥ 
അനന്തരം കറുകനീിരില് ഉ.ങ്ങി൯കുരും കറപ്പ, ഇരട്ടിമധുരം, 

ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയു ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു ധാരചെയ്ത 
വ്രണത്തെ ഉ ണക്കിക്കൊഠംക. 

രദ്ധഗുദചികിത്സാ 

(ദ്രൊണപത്രാദി അഖണക്കെ ന്റ) 

രഠ. ദ്രോണപത്രകരിരെന്ദ്രഖല്ലി സ്വരസപാചിതം। 

ശമ്യാകബിജകങച്ലെ,നതൈലമെരണ്ഡജംജയെല് " 

ര'൧. ശിലാജതുരജൊയുക്തംപാഠയൊരത്തവ്യിലെപനാല് ! 

പിപ്പതാംവലിമാധായഗദംരുദ്ധഗുദാഹ്പയം ॥ 

തൃമ്പയില, ആണ്ടല്മുള. ഉഴിഞ്ഞ ഇവററിന്നിരില് കൊ 

ന്നാക്കുരു, അരച്ചുകലക്കി ആവണക്കെണ്ണ്ണചേത്ത കാച്ചവയരി 



ചതുഷ്ണിംശാദ്ധ്യായ $ ൪൨൭ 

ച്ച കന്മതം പൊടിച്ച അതില് ചാലിച്ച മലദ്വാരത്തിന്െഠ 

' അകത്ത ചുഠറുംവൃരട്ടക. എസാല്അപാഠനവായുവിനെറകൊ 

പം ഹേതുവായിട്ടു ചുരുങ്ങിയ വലിപ്പഴുതുകളെ പിടത്തിരുദ്ധഗു 

ദുമെൌനന പേരായ ്യാധിയെ അത ശമിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. 

ര൨. അതിപ്രപൃദ്ധെതത്രൈവതാപ്യമാഗധികാരജഃ 

ക്ഷി ണീകൃതംവിവത്ത്യാന്തസ്സ്റ് ഠാവയെദ്വലിതഭകഫം 

അധികമായ ഖായുകോപം ഫേതുപായിട്ട് മലദ്വാരത്തെഏ 

റവും ചുരുക്കി മലത്തെ തടുത്തതായ രദ്ധഗുദത്തിന്ന മേല്പ 

റഞ്ഞ അവണക്കെണ്ണുയില് മാക്കീരക്കല്പം തിപ്പലിയും സമം 

ചേത്ത നല്ലവണ്ണും പൊടിച്ച തിരുമ്പിയാല് പിരലിന്മേല് ൭ 

ട്ടംതയ്ക്യാത്തപിധത്തില് ആക്കി ആയത ചാലിച്ച മലദ്വാര 

ത്തിന്റ അകത്ത ചുററും പുരട്ടി ചെറുവിരല്കൊണ്ടി മൂക്കി 
അകത്തെവലിക കില് നിശ കഫം കളയുക. 

ര൩. പരിമന്ഥപ്യഥാശാന്തൈ സല്ല്റിഷാന്തബ്ഹിസുതഃ। 

പ്രദിഹൃസ്വെദയെന്മന്ദമന്മെട്യഭപ്രയതെതച! 

ചുററും ലിരതതട്ടുകനിമിത്ത മായിട്ടുണ്ടായ പേദനയെ അ 
കത്തും പുഠത്തും നെയ്യ പുരട്ടി അല്പമായി പിയപ്പ്റിച്ച ശമിപ്പി 
കൊഠാക. പിറെഠന്നാളം രേംവണ്ണ്ും ചെയ്തു. 

രാര. ക്രമേണാനൌതത്രെചതതസ്ഥു ലാ മഥാംഗുലിം। 

പ്രചേശ്യസാക്രിയാകായ്യായാവത പ്രകൃതിമൂല്ലുതി॥ 

പിന്നെ ഈവഖണ്ണുംതനെ ചെറുഖിരലിയെക്കാഠം അല്ലം വ 
ണ്ലുമേഠിയ വിരല്കൊണ്ടു മേല്പറത്ഞേതിനെ ചെയ്തു ഇങ്ങി 
നെപഴുതു പാകമായി വരുഥാതുവരെ യത്തം ചെയ്തു ശമിപ്പ്ി 
ചുകൊഠാക. 

അലസ ചികിത്സാ 

൪൫. അല സംമസ്ത്രനാപിഷ്്ടൈരാലിപ്യാമലകിീഫലൈഃ। 
കണ്ഡു ശുന്്യാംലിടീരണ്ണാംചകൃത്വാസ്റേഹേനരൊപയേല്! 

ചെററുപുഴ്ണുത്രെ അലസമാകുമ്നത. അതിന്ന തയിര് ചെ 
ള്ളത്തില് നെല്ലിക്ക അരച്ചുപുരട്ടുക. ഏനാല് ചൊറിച്ചില് മാ 
റും പൊട്ടി ദുന്നിര വാന്ദപോകയും ചെയ്യും. അതിന്െഠശേ 
ഷം ഉണക്കത്തിന നന്മായതൈലംപുരട്ടി ഉ ണക്കിക്കൊരാക. 

തിലകാളകചികിത്സാ 
൪൬. ഗോപികന്ദാനിുശ്ധറ്ൂത്വചാതുല്ലാനിതൈസ്സറമൈദ॥ 

എലാദിഭിഡ്്രമാചചൂര്ണ്ണ്ൃക്ഷിരെപിഷ്ടവാപിലെപയേല്॥ 



൪:൨൮ ആരേ ഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

൪൭. നവനീതെനസമ്മേള്യശരീരെതിലകാളുകാന്। 
വിനാശയിതുകാമശ്ചെദ്ദൈദ്യസ്സംവാഹയെദപി॥ 

എള്ളിന്മണിപ്രമാണമായി ദേഫത്തിങ്കല് കാണുന്ന കറുത്ത 
നിറമത്രെ തിലകാളുകമാകുന്നത. അതി ചികിത്സിക്കേണ്ട: 
മെന്ന താരുപയ്യുമുണ്ട എങ്കില് നന്നാഠിക്കിഴങ്ങും നാല്ലാമര 
ത്തിശതൊലിയും സമ ഭാഗങ്ങളാക്കി അതുകള്ളൊട്ടസമമായി 
ഏലാദിയും ചേത്ത പൊടിച്ച പാലില് അരച്ച ഖെണ്ണുചേത്ത 
പുരട്ടി തിരുമ്പിക്ക. 

൪൮. ശീലയെദഷ്ട വല്ല്യാഖ്യം തൈലഞ്ചാസൌഹിതോവിധിര്ല് 
മശേഷ്പപി സമുല്കൃത്യചമ്മകിലാന്പ്രരൊപയേല്॥! 

അഷ്ടവല്ലതൈലത്തെ ശിലിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാല്തി 
ലകാകൂകം ശമിക്കും തിലകാളുകമെനാപോലെ ഉ.ണ്ടായിഅല്ലം . 
പൊങ്ങിയാല് അതിന്ന മശമെന്നും അധികമായി പൊങ്ങി 
യാല് അതിശ ചമ്മകിലമെന്നും പേരാകുന്നു. അതുകളില് 
വെച്ചു മശത്തിന്നും മേല്പഠത്ഞ ചികിത്സകഠാതമെ ചെ 
യ്ക. ചമ്മകിീലത്തെ മുടിച്ചുകളുഞ്ഞെ വ്യണചികിത്സ ചെയ്തു മു 
റി ഉണക്കുക. റ 

ജതുമണിക്ക ചെയ്യേണ്ടത 

രന്. ചമ്മ കിലപദത്സന്നൊലൊഫിതസ്സുഹജോയദി॥ 
സൊയംജതു മണിനതാമസഹഫജത്വാദമുംത്യജെല് 

ചമ്മകീലത്തിന്െറ ഉയച്ചപോലെയുള്ള ഉയച്ചയോടും ചു 
ഖപ്പനിഠത്തോടു കൂടി സഹജ മായിട്ടുള്ളതായാല് ആ രോഗ 
ത്തിന്ന ജതുമണിയെഗാ പേരാകുന്നു. സഘജമാകകൊണ്ടസാ 

ദ്ധ്യമാകയുമില്ല. അതിനെ ഒ പേക്ഷിക്കുകയുംപേണം. 

വ്യംഗചി കിത്സാ 

൫൦. മഞ്ജിഷ്ഠാമം ഭസാപിഷ്ടവാമധുനായൊജ്യലെപനം। 

കാരയെദ്ധ്യംഗമു്ലെത്തുംസാഭിലാഷൈസ്തദാതുരൈഃ॥ 

ശോകക്രോധാദിനിമിത്തമായി കോപിച്ച വാതപിത്തത്ങ 

കാല് മുഖത്തിങ്കലൊരെ ടത്തകനത്തൊടു കൂടാതെ ത ല്ഭപിപ്പി 

ക്കപ്പെട്ട കവുത്തമണ്ഡലമത്രേ ഖ്യഗേമ. കത അതിന മ 

റം ) ന് ത വുരട്ടക. ഞ്ചെട്ടിപ്പൊടിപച്ചചെള്ളത്തില് അരച്ച തേന്ചേത്തപുരട്ടു 

൭൧. വിജയാജീരകദ്വന്ദ്വതിലൈവ്യാക്ഷീരപെഷിതൈഃ! 

ആരണ്യയതു&സീമൂലൈരഥവാലെപയെത്തഥാ! 



ചതുദ്ലിംശാദ്ധ്യായഃ ൪൨.൯ 

കടക്ക ലീരകം, കരിഞ്ചീരകം. എള്ള ഇവയൊ കാട്ടുതുമുസി 
ഉ വേരുതനായൊ പാലില് അരച്ചുതേഒകയു മാം. 

൭൨.. ഹരിതാലവചാകഷ്ഠ പക്വന്യഥ്രൊധപത്രകൈഃ 
യ സസുവര്ണ്ല്ണൈജജ ലെപിഷ്്ടൈര്ല്ലെപനംകാരയെതവാർ 

അഭിതാരം. വയമ്പം കൊട്ടം. പഴുത്തപേരാലില, പൊന്നി 
ന്പൊടി ഇവ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുപുരട്ടുകയുമാം 
൭൨. പക്വന്യഗ്രൊധപത്രൊഗ്രാ രജനീകഷ്ഠ ചന്ദനൈഃ ! 

സരൊചനൈ പയ ഃപിഷ്ഷൈരഥവാകാരയെതതല് 
പ പഴുത്തപേരാലില, വയമ്പ, വാട്ടിമഞ്തെഠാ, കൊട്ടം, ചന്ദ 
നം, ഗോരോചനം ഇവ പാലില് അരച്ചു പുരട്ടുകയുമാം. 
൫൪൦. മജ്ഞിഷ്ഠാകുഷ്ലൊ യ ത്വഗ്വടാംകുരമസ്തുരകൈഃ 

പ്രിയംഗുചന്ദനസ്വണ്ണ്ണസഹിതൈവ്യാതഥാപിധൈഃ ॥ 
മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കൊട്ടം, പാച്ചോറഠിത്തൊലി, പേരാല് 

മൊട്ട്, വലിയപയ റ, ഞാഴല്പുവവ, ചന്ദനം. പൊ്തിന്ചൊ 
ടി ഇവ പാലില് അരച്ചു പുരട്ടുകയു മഠം. 
൭൫. നവനീിതഗുളക്ഷൌദ്രസംയുക്തംകൊലജംരജുഃ ] 

വ്യംഗംഫരത്യജാക്ഷിരപിഷ്ടാവാവരണത്വചടഃ ॥ 
ലന്തക്കുരു പൊടിച്ച ലെനയും ശക്കരയും തേനും ചേത്ത 

പുരട്ടുക. നീര്മാതളുത്തില്തൊലി ആട്ടിന്പാലില് അരച്ചുവു 
ഒട്ടക. ഇവ ചെയ്താല് ശമനമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. 

(കുംകുമാദിതൈലം) 
൭൬. കുംകുമാഗരുയഷ്ട 0ഫ്വലാക്ഷൊശീരഹിമദ്പയൈഃ ! ₹ പടലൊഫിതപാദാബ് ജകെസരൊല്പലപത്മകൈഃ॥ 
ക്കെ. മ ജഞിഷ്കയാചതു ല്യാശൈഃപലാദിദ്വാദശാംഭസാം | 

ടദോണെനിക്ഷിപ്യപാദസ്ഥെപാകെനാത്രാവകല്പിതൈ 
൭൮. കാഷികൈയ്യുഷ്ടിമ ഇ്ഞിഷ്ഠാലാക്ഷാപത്തംഗകംകമൈഃ | 

ദപിഗുണജോപയൊയുക്തംതൈലസ്യകഡുംബംപചേല്॥ 
൭൯. തഭഭ്യംഗാദ്വലിപ്പംഗഹിലികാമുഖദൂഷികാഃ 

തിലകാംശ്ചനിഹ; ര്യാശുഭൂഷികാഞ്ചനിയച്ചുതി॥ 
൬൦. സഘരാത്രപ്രയൊഥെണമുഖൊപച്യകാന്തിക്ടല് ॥ 

നാവനംനാപനാര്ഫ സ്ൃകയ്യാദ്വാതത്രചാമുനാ ॥ 
കുംകുമം, അകില, ഇരട്ടിമധുരം, കോലരക്കു, രാമച്ചം. ചന്ദു 

നംാ രക്തചന്ദനം, പേരാലിന്െഠ ചുവഗനാവേര. താമരയല്ലി, 
ചെതഃഴിനീക്കിഴങ്ങ, പതിമുഖം. മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി ഇവ ലാരെപ 



൪൦൦ ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സാ 

ലമെടുത്ത പതിനാറഠിടങ്ങഴി വെകെത്തില് കഷായംവെച്ചു നാ 
ലിടങ്ങഴിയാക്കി ഇരട്ടിമധുരം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കോലരക്ക. ച 

ങ്ങത്തിന് കാതല, കുംകുമം ഇവ മുമ്മൃന്നുകഴഞ്ച അരച്ച ക 
ലക്കി നാഴി എണ്ണയും ഇരുനാഴി ആട്ടിന്പാലും ചേത്ത കാച്ചി 
അടിച്ച പുരട്ടുക. പലി, പ്യംഗം. നിലികാം, മുഖമൂഷികാ, തില 
കാകൂകം,; മൂഷികാ ഇവ ശമിക്കും. ഏഴുദിചസം പ്രയോഗിച്ചാ 
ല് മുഖ്വത്തിന്ന പൃഷ്ടിയേയും കാന്തിരയേയുമുണ്ടാക്കും, നസ്ൃൃത്തി 
നാ വിരോധമില്ലാത്തവക്ക ഈ തൈലംകൊണ്ട നസ്യം ചെയ്തു 
യുമാം. മേല്പഠഞ്ഞ ല്യാധികളില് വലി എന്നത മാംസക്ഷ, 
യം നിമിത്തമായി ഉ.ണ്ടാകുന തോലിന്െറ ചുജിച്ചിലാകുന്നു. 
നീലികാ എയ്ത മുഖത്തെ ഒഴിച്ച ചേഠെ ഒരംഗത്തിങ്കല് ല്യം 

' ഗംപോലെ ൭. ണ്ടാകുന്ന കാപ്പാകുന്നു. മുഖത്തിങ്കലായാല് ആ 
തിനെത്തസനെ വ്യംഗമെന്ന പറയുമെനാല്ലാതെ ല്യംഗനിലിക 
കഠാക്ക പരസ്റ്റരവിശേഷമില്ലെന്നത്രെ പയ്യന്മാരുടെ സിദ്ധാ 
ന്തം. മുഖദ്ദഷികയെ മുമ്പതനെ പിചരിച്ചിരിക്കുന്നു തിലക 
മെന്നും തിലകാളകമെന്നും മനസ്സിന്െറ പേരാകുന്നു. തിലകാ 
കൂകമിന്നതെനാ മുമ്വെപഠത്തിട്ടുണ്ട. ഭൂഷിക എന്നത കണ്ണി 
ലെ പികൂയാകുന്നു. മുഖത്തിങ്കല് എല്ലാടവും പുരട്ടിയാര ത 
നന്െറലിയും കണ്ണിന്െറ അപയവങ്ങങ്കിലും ചെല്പനതാകയാ 
ല് മ്ൂഷികയെ ശമിപ്പിക്കുമെന്ന താല്പയും ഗ്രഹിച്ചുകൊഠാ 
കയുംപേണം. കണ്ണില് എഴുതെണമെന്നുതഥൊ അഭിപ്രായ 
മില്പ. എഴുതിയാലും ദോഷവുമില്ല. 

(പത്മകേസരാദി ഗുളിക) 

൬൧. പത്മകെ സരഗാംംഗെയരോചനാഗരുകുംകുമൈഃ | 

രജവീദ്വയയഷ്ട_്യാഫ്വശാരിബൊശീരചന്ദനൈഃ॥ 

൬൨. മജ്ഞിഷ്ഠാവശിനിശൊണവട മൂലകപത്മകൈഃ | 

ഫരിതാലാശ്വഗന്ധാഭ്യാംശാബരെണചനിമ്മിതാഃ ി 

൬൩..പിഷ്ഷ്യൈ പ ക്വദജൊത്ഥെനപനസസ്പയവടസ്യയയാ 
രസേയയദ്വാവല്ലധ്യാടകഷായെ ണാക്ഷസമ്മിതാഃ॥ 

നു൪. ക്ഷിരെ ണപിഷ്ടാഒ ലപെനഗുജികാല്യംഗനീലികെ 
ശമയെയുര്മ്മുഖംകിഞ്ചക യൂശ്ചകനകപ്രഭം ! 

താമരയല്ലി, സ്വര്ണ്ണം, ഗോരോചനം, അകില, കുക മം 
വരട്ടുമഞ്ഞഠം, മരമഞ്ഞത്തൊലി, ഇരട്ടിമധുരം, നന്മാഠിക്കിഴ 
ഒം രാമച്ചം. ചന്ദനം മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, മുക്കുഠറി, ചപേരാലി 



ചതുവ്വിംശാദ്ധ്യായ&ഃ ൪൩൧ 

൭൯൪൯൨ ചുവന്നധവേര, പതിമുകം, അരിതാരം, അമുക്കുരം, പാ 

 ച്ചൊററിത്തൊലി, ഇവപഴുത്തപുലാലിലനീരിലൊ, പഴുത്ത 
പെരാലിലനീരിലചൊ നന്മാഠിക്കിഴങ്ങില് കഷായത്തിലൊഅ 
രച്ചു താന്തിക്കപ്രമാണംഗുളികയുരുട്ടി നിഴലില്ുണെക്കി ഓരേ 

ഗുളികപാലില് അരച്ചുപുരട്ടുക. വ്യംഗവുംനീലികയും ശമിക്കും 

മുഖത്ത പുരട്ടിയാല് മുഖം സ്വര്്ണ്ണുപര്ഴ്ല്ണു മാകയുംചെയ്യും. 

 പ്രസു്ളിചികിത്സാ 

൬൫. പ്രസുഫ്ലൌലിലയംകയ്യാച് ശഷ്ഠസ്യദ്ലേഷ്ടണസ്പവചി। 
പിഷ്ടവാസഷപതൈലെനഗന്ധകംപരിലെപയന॥ 

വായുയപ്രരെണ ഫെതുപായിട്ട് കഫം ത്വക്കിനെ പ്രാപിച്ചു 
അപിടെനിനന ശോഷിച്ചു ത്വക്കിന വെളത്ത നിറത്തെ ആ 
പാദിച്ച അതിന്െറ ചൈതന്ൃത്തെനശിപ്പിച്ചഅല്പമായചൊ 
ിച്ചിലൊടുടകൂടിയതായിരിക്കും. ചൊറിഞ്ഞ പിളന്നാല് നീ 
രൊലിക്കയുമില്പ. അതിനെ പ്രസുഫ്ലിയെന്ന പറയുന്നു. മേല് 
പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ടായാല് ശുഷ്മമായ കഫത്തെ ഉ രുക്കുവാനാ 
യി മുമ്പെ കടുകെണ്ണയില് ഗന്ധകം അരച്ചു പുരട്ടുക. 

൬൬.3 ഫെദ്വാവഹ്നിനായദ്വാപിഷ്ടവാ പപ് ഫണപല്ലപവാ൯ 
ഖജ്ജൂരികാഫലരസെതൈവ്വിലെപനമാചരെല് ! 

തിയ്യുകൊണ്ടെ പൊള്ളിക്കുകയുമാം. അല്ലായെങംില് ഇഈന്തി 
നെറ ഇകൂയകായ ഞെക്കി അതിന്െറ നീരെടടത്ത അതില്പാ 
ലിട്ടയുടെ തിര അരച്ചുപുരട്ടുക. 

! ൬൭. പൃതികപല്ലവാന്പിഷ്ടവാതെനവാമസ്തുനാപിചാ। 
ആഴജ്യമാക്ഷികമിശ്രൈസ്ലൈരഥഖാലെപചമാചരെല്! 

ആവല്തകളിരമേല്ചഠഞ്ഞ നിീരിലൊ തയിര്വെള്ളത്തിലൊ 
അരച്ചു നെയ്യും തെനും ചേത്ത പുരട്ടുകയുമാം 

൬൮) നവനിതമധുസ് നുഫ്യാഃപ്രയോഗശ്ചപ്രശസ്യതെ 
ഖാദിരെണകഷഷായെണപിപ്പല്യാമധുനാപിഖാ! 

കരിങ്ങാലിക്കാതല കഷായം വച്ച അതില് നവനീതമഗധു. 
സ് നുഫിചേത്ത സേധവിപ്പിക്ക. അല്ലായെങ്കില് തിപ്പുലിലും തേ 
നും ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. എന്നാല് പ്രസുഫ്ി ശമിക്കും. 

ഉല്കോംചികിത്സാ 

൬൯. കഫപിത്തഫരാലെപറ കഷായാഅപിതാദ്ൃശാദയസ്പെ 
ഫാശ്ചസവ്വെശസ്പയന്ത ൭ അകൊഠെതാ൯പ്രക പ്പയെര്ലു 



൪൩൨. ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ദ്ദിപ്പിപ്പാന് പിധിച്ചപ്രകാരമല്ലാതെ ഛദ്ദിപ്പിക്കനിമിത്ത 
മായി കോപിച്ചിരിക്കുന്ന പിത്തം മുതലായ ഫേതുക്കളൂാല് ദേ 
ഡത്തിങകകല് കഠിനമായ ചൊറിച്ചിലോടും ചുപപ്പോടും അനേ 
കം സംഖ്യയോടുംകൂടി ഉ.ണ്ടാക്കപ്പെടുന മണ്ഡലമത്രെ ഉം 
ക്കൊഠമാകുനത അതിന്ന കഫപിത്തഫരങ്ങളായ ലേപനങ്ങ 
കഠകുഷായങ്ങളും തൈലങ്ങളും പററുനനവയാകുന്നു അതുകള്ളെ 

വൈദ്യന് സ്വബുദ്ധികൊണ്ടെ കല്പിച്ചുകൊഠംക. 

കൊംചികിത്സാ 
൭. കൊഠെസവ്ൃവംചകുഷ്ടൊക്തംയോജയെജജയ സാധനം ! 

ലെപംകഷായംസ്നേഹംവാതഥാന്യദപിചൌഷധം ॥ 
൭ ല് കൊഠംതസെ സ്ഥിരമായിനിസനാല് അതിനെ കൊഠ 

മെന്ന പറയുന്നു. അതിന്ന കുഷ ചികിത്സയില് പഠത്തെ ലേപ 
നവു൦ കഷഠയവും തൈലവും അതുപോലെ വേറെയുള്ള ഓഷ 

ധങ്ങജം പററുന്നതാകുന്നു. 

പാദാപദരണ ചികിത്സാ 

(പടാംകുരാദിഘൃതം) 

൭൧. പടാംകുരപട$ശ്രെഷ്ടാചൃതനിയ്യാസസികഥകൈഃ | 
അരുഷ്ടരനിശാഭ്യാഞ്ചസമാനാക്കസ് നുഫിപയഃ 8 

൭൨. പാചിതംമഹിഷിസപ്റ്വിഃപോദലെപാന്നിയച്ഛുതി | 
പാദാവദര ണം സാധു സെഖവെവഖ ലതാംക്ഷണാല് ॥ 

ചേരാല്മൊട്ട, ഇത്തുപ്പ, ത്രിഫല, മാവിള്പശ, ചേരി൯കു 
ര. വര്൪ട്ടമഞ്ഞെഠാ, ഇവ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി എ 

രുക്കിന്പാലും കള്ളിപ്പാലും സമമായി ച്േത്ത എരുമനെയ്ു 
കാച്ചി വെളൂത്തമെഴ് പാത്രപാകമായി ചേത്തരിച്ചു പുരട്ടുക 

കാല് വിള്ളന്നത ശമിക്കും. 

(കാപ്യാസപത്രാദിഘൃതം) 
മ്വെ. കാല്പാസപത്രംനിഷ്റ്ിഡ്ൃഫൃത്വാതസ്ത്രസാഡകം ! 

പ്രസ്ഥഞ്ചകദളിപക്വാദക്കാല്കഡുബസമ്മിതം॥ 

ഒരെ. ക്ഷീരംതദഭ്ധംസ് നുഫ്യാശ്ചസവ്യമെകത്രയെജേയെല് 
തത്രകല്ചചികതൈസ്സ്റജ്ജരജനീികഷ്ടദാരുഭിഃ ॥ 

൭൫. ലാക്ഷാഗോധു മ മഞ്ജിഷ്യാ൯ക്തമാലൈശ്ചകാഷികെഃ 
മഫിഷീസപവ്റ്ിഷ പ്രസ്ഥംപചെത്തല്പരിലെപനാര॥ 

൩െ. സന്ധത്തെസഘ്രാത്രെണശതധാവാസഫസ്റധാ | 

ഭിശാഅപിസ മായൊജ്യപദദ്വന്പ്തലത്വചഃ! 



ലു ം 

ചതുച്സിം ശാദ്ധ്യായ ൦൨.൩. 

പരുത്തിയിലനിര ഇടങ്ങഴി ൭. കദളിപ്പഴത്തിന്നിരഇട 
ങങഗി ൧ ഏരുക്കിന്പപാല നാഴി ൭ കമളിച്പാലനാഗി ഇവ ൭ 

ക്കെഴും ഒരുപാത്രത്ത ലാക്കി ചെഞ്ചല്യം ലരട്ടുമഞ്ഞാം കൊ 
ട്ട െപതാരം കൊലിരക്ക കൊതന്പവ മ്ചടിപ്പൊട! ഉ.ങ്ജി 

_ന൯കുരു ഇല മുമ്മൂന്നുകഴഞ്ചഅരച്ചുകലി നാനാഗ,എരുമനെയു 
ലെത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു അതപൂരട്ടുക എഗ്രദിചസം പുരട്ടിയാല് 
 നൂറായിട്ടൊ ആയിരമായിദ്ദൊ കാലിന്െറ തൊലി വിനണ്ദാചും റി ല ക 

ആ താലികറം ഖെണ്ടുംലൂസ്നും തമ്മില് യൊജിച്ചു ഒന്നായി 
ച്വെരുകയും ലൊധ്മം 

മുള്മുകത്തിയാല്ചെകയ്യണ്ടത 

൭. പാദയൊരവഗാഡ്മെതുകണ്ടകെപ)രയെല് ക്ഷതം . 
രലിദൂുശ്ധെയനിയ്യാതികണ്ടെകൊനുദ്ധ തൊപി ലാ 

പു കാലികന്മല് മുഷതരച്ചാല് ആ കൊഴയില് എഭുക്കിന്ചാലേ 
ധറക്മകു മുത്തായ പുറ നതപ്പൊകും- 

ഒച്ച... ഗിയ പോിഷ്ടയംലെപ്പശ്ശു ശകഷ്്റ്റ ചൃരക്ഷതെകൃത്മി 
താവഗാഡബേഷഫി കഷി പ്രംകണ്ടകം സമുദിരയെയ॥ 
മുയല്ലചെവല] ഖെ 3 കുടാതെ അരമ്മ മുഠക്കൊഴയില് പൂരു 

ടുക മുമ്താനെ പറിഞ്ഞുപൊകംം ഷ് 

൭ന്- സപ്പിഷ്യലചലിമുലംനലനീതചിമിശ്രിതം। 
ലെവ് നാല്ഗമയെടന്തപ്ര ചി ഷ്ടാകണ്ടകം ബി 

൭ 

ല ലെള്ളുലയെര നല്പവണ്ണും അരച്ചു ലെണ്ണുനെയ്യു ചെ: ത്തമുര്ം 
ക്കൊഴയില് പുരട്ടുക മുള്ള ത്വയനെ പറഞ്ഞുപൊകും 

൮ഠ-- ലിരമാദധയാവന്ദാകംപയര്പിഷ്ടഞ്ചലെച നാല് 
കണ്ടക ബേഫിരുത്സായ്യതക്വിഷഞ്ചനി യച്ഛുതി॥ 

കഞ്ഞി ക്കൊട്ടകത്തിയെ ലൊ കരിങ്കൊട്ടകത്തി ദമെലൊ ഉണ്ടാ. കി % ി ഥ് യ ഇത്തി കണ്ണി നി ത്യിടാരചച മുറാക്കൊ ഴയിൽ പൂരട്ടു 
ശ മുളതായെ പുറവമായപൊകും മുഠേധിഷവും ശമിക്മംം 

൮൧. പിതപപ്പുണമൂലഞ്ചക്ഷിരപിഷ്ടംധിലെപധാര് 
കണ്ടകംബധമിരുന്ഡാഷ്കയതദധിഷം ശമയെല്ക്ഷണാഷ 

മഞ്ഞപ്പലിട്ടയുടെലെര പാലില് അരച മുഠക്കൊഴയിയ പൂ 
രട്ടക മുഷ്കതാനെ പറ ഞ്ഞുപപൊകും മുഠാവിഷയും ശമികംം 

ഖ൨.. പടെ ാഞ്ിദലേ 'ദ്ധൊകണ്ടകെനാതിട്ടസ്സുചാം] 
ലെ യയെപ്ലൊഫാദാരുണഞ്ചപ്പിതദചണഃ॥ 

ഒര; 



൭൩.൭. ആരൊഗ്ൃകല്ല്ലുമെ ബാലചികിത്സായാം 

പ്യ൩..-- തത്ര ഗൊപത്മേജാമുസ്ഥാകാരസ്ധമബലാഭസാ] 
൭ 6 

സക്ഷിരെണപപരിഷകംകയ്യ്ഛെ'ഫാപനൊദഠം| 

൮൪... രജാസം ശമഗഞ്ചാഥപയപിഷെഷ്ടെബ്യലാതികചൈഃ। 
ി നലഖനിതെശഗസംയുക്കമൈള്െപയഞ്ചമഥുമ്മുഹ൧ഃ॥ റി 

ചിലക്കമുമെ കുത്തിയാല് അതുകൊണ്ടുണ്ടായവ്രണം സഹി 
കൂടാത്തതായ വെദധയെയും അധികമായ നിരിന്നെയും ഉണ്ടാ 
കഴ അതിന്ന നന്നാറിക്കിഴങ്ങ മൃത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ കാഞ്ഞിരത്തി 
ന്വെര കുരന്നൊട്ടിചെര പകൊനണ്ടെ കഷായം ഖെച്ചു അതി 
ല് പാലും ലീ ഴി ധാരയിടുകയും കവന്തൊട്ടിംചെര എ ഇവ 
പാലില് അരു ധെണ്ണൂചെത്ത പുരട്ടു കയും ചെയ്തു. 

൮൭... സംസ്രാപ്യപ കാത പൂയ തേതല്ക്ഷതാല്ചര'ശൊധ്യ * 
തു। കവ്യിതരൊചണംതൈകസ്മെര്(്രണൊക്കൈരോച 
ണൌഷടെഥഃ। | 

പഴുത്താല്ചല വാത്ത ശുദ്ധിവരുത്തിവ്രണചി കിത്സയില് പ 
റഞ്ഞ ഓഷധങ്ങളടെക്കൊന്ടെ ൭.ണക്കക 

പാഠദാഥാ ച്വികിത്സാ 

൮൩- ശതാചരിരസൊല് ഭതഫെഠെൌെനപചരിലെപയം! 

പംദയൊ്ശുമയെദാശ്രദാലാംസൊശിരരണ്നാ। 

ശതാവരിക്കിഗങ്ങ ഇടിച്ച പിഴിഞ്ഞ ന് മെടടത്തലെച്ചു കരെ 

നെരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന നുരഖരണ്ടി 'ദ്ീട്ടത്തരാ 

മലൃത്തിന് ചൊടി അതില്ലെത്തപുരട്ടക കാലിന്െറഅടി ചു. 

ടട നിവന്നത ശമിക്കും 
൮൭... അതി ശിതാം ബുനാപികെഷ്ടമ്മസുരപിദലൈഃകൃതഃ। 

ലെപപൊ്രി തചയൊടടാഫസേദ്യ എ,വ നിയതി ॥ . 

പലിയ പയ ററിന് പരിപ്പു ഏററയുംതണത്തെ ചച്ചുവെ ൧. 

ത്തില് അരയ ചാലിനന്െറള ജു ധടിയില് പുരട്ടുക ചുട്ടുയിരല് 

നട 

ഉടനെ ശമക്മം 
പ 

൮൮. കഷി രിവൃക്ഷകഷായസ്യട്രൊനൈനപ്രസ്ഥസമ്മിതരം] 
൭൮ ര് 

ഭഷിരംപ രാതത്രി ഫാന്നവധയ തം സമുദ്യ്യതി 

൮൯ - ലെപനെഗശ നയെച്ചുന്തിമപിടരേണതാംശതര
്യ 

' ഫാദയൊദാഹഥമാശെവഖധാരാസാരജഖാന
ലം॥ 

യാല്ലാമരരതിന് തൊലി കൊണ്ടെ ക്രമപ്രകാരഖൈച്ചു കവാ 

പതി ധഃവിടങ്ങഴി കഷായമുണ്ടാമ൪െ! അത.ല് ഇടത്മഥി പാല് 

ത്ര (രൂ ഷി മ്വൊം ലാങ്ങിഉറചക ചെത്ത കുവക്ക] പാലുമാത്രം ശെഷ കമ: 

നി" 



ചതുവ്യി  ശാദ്ധ്യാ യ? രന ൫ 

[നി 

പടി വ 9 മു 0 0: മിക്ഷം . ൯൨ കലക്കി എടുത്തലെണ്ണുപുരട്ടുക ചുട്ട നില് മടനെ ശ 

ക (്ാമമജുകാദി ഘൃതു 

് 
ന് റ _ ൮൯. ലാമജ്ജുകഥിമാംദൊജകമുദൊല് പലമുപൈകൈ। 

[. : ശാരി ബാഭിരുഭൂതാലമധൂകൈശ്ചശൃതെജലെ| 
൯൦. തൃഞ്ണപഞ്ചകമഞ്ചിഷ്ഠാശൈലെയ കതകാംബുദൈഃ] 

കല്ധിതെഃചയസാപകവസേറ്റുിശ്ചപദദാഫജി ജവ 
രമേച്ചം ചന്ദനം താമരക്കിഗങ്ങ ആമ്പൾക്കിഴങ്ങ ചെങ്ങ 

"1111൮ കരി. ച് 
പ്ല ല് 

ഴ് 

ം 

ഴിഠനിക്കിത്മ ഹന്നാവിക്കിഴങ്ങ ശതാപരിശഖഴങ്ങ നിലപ്പന 

ക്കി ങ്ങ ഇരട്ടിമധുരം ഇല കൊണ്ടുകഷായേച്ചു ദദഭലെര ആ 
 ഡാഭൂഖെര കരിമ്പിന്ചെര ചരിനെല്പിന്യെര മഞ്ചട്ടിപ്പെൊ 
ം കു കര്മത തെററാംപരല മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഈവ അരച്ചു ശ്ധ 

ചക്കി പാല സമമായിക്ചെത്ത നെയ്യ കാച്യിയരിച്ചു പുരട്ടുകപാ 
_ദദാഫം ശമിക്കും 

പാര്ഡ്റ്റിശ്രപചികു]ത്സാ 

ച ലു ന് പു ടു) .. | ര ള് [ ല്. അശ്ശൂസ ി ന ംസമാലിംപെല്പച 4 റിതം ലശാന്തയ്യെ 

സഷചൈഃകാക ] കെപി ഷഷ്ടൈമ്മസിഭിപ്വംഘൃതാധവിതൈഃ॥ 

ചൂടുപിടിച്ച കല്പിന്മൈല് ചപിട്ടിച്ച മടമ്പുധിയത്താല് കാ 
ട്യില് കടുകൊ ശതകവ്പവുരയോ അരച്ച ഒനയ്യചെത്ത പൂരട്ടക 
മടമ്പുകുത്തുന്നത ശമിക്കും 

റ 0 പര് & റു 

ല കന്ദകികാ ചിചിത്സാ 

. ൯... തുത്ഥെദൈശംഖപാഷാണംഫ് ഗേ ഞ്ചമ നശി ലാലു 
) ഫാക്ഷാരംലേ സജ്ജുഞ്ചതുല്യടേ ശ തുല്യഗസ്ധകം॥ 

൯൩... തെഷാഷോഡശഭാശെനതുല്ലെനശ।വരെതസഠി 
ഷൊമപത്രരസെപ്പിഷ്ഠവാ തെല്ലു പ്ലയാദി വസത്രയൽല്॥ 

ഉഭ്ധ്വംകന്ദപികായായാല്കന്ദവത്പതനംബഖഫിഃ) 
കാലിന്മെരു മുകയുണ്ടായാല് തുത്ത തൂരിശ ശപ്വേപാഷം 

ണം ചായില്യം മനയൊല പടിക്കാരം ചെഞ്ചല്യം ഇപ്പ 
സമം ഒക്കക്കൂടിയെടത്തൊളം യെല്ലിക്കാഗന്ധകം മെല്ചറ൮വ 
് മരുന്നും ടെ ളള രയഭാഗത്തൊളം രസം ജു 

റിനെ ചെത്ത ഉന്മത്തിലന് രില് അരച്ചുപുരട്ടക മൂന്നുദിപ 
സ്ഥം കഴി ഞ്ഞാല് മുള, കിഴങ്ങുപൊലെ പറിശ്െപൊകും 



1] ടിം 

൭.൭൬ ആ രൊഗ്യകല്ലദൂഭമ ബാലചികിത്സായാം 

പാദ ശബ്ദചികിത്സാ 
ലി ൯൪൦ കെദാരസ മുഅത്തസ്യഗൊമയസ്യലിലെച നം 

പഒതപാദഖയ്രു ബമുംത്രിദിനെനനിയപ്പുതി॥ 6 

ഖി ൭ വഭ്രൂമിക മുട്ട സന്ധിയില് പിണ കാണകമെട്ടത്ത കാ 
ലിനെല് പുരട്ടുക നടകമന്നസമയം കാലിന്െറ വ൯സ്ധിയില് 
നിന്ന പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ലം ശമിക്ഷം 

ദെഫാസ്റ്റടന ചികിത്സാ 

(അഗന്ത്യൃപത്രാദി ല്ലേതം) 

൯൫൭. അഗ സ്ൃപത്രം നി ഡയ ്രസ്ഥമാത്രെരസൈദൃതെ 
തല് പുഷ്ണുകല്ല,സേയൊജ്യമഫിഷ്യമേപയസാസമം॥ 

൯൬... വ നിതംപക്ചെല് പ്രസ്ഥംതദലേപാന്നിയച്ഛുതി | 
ദൌസ്യയസ്റ്ുടന സ ്ലരാത്രെൊകണച ധസശേയ&॥ 

അഗസൂ!മരത്തിന്െറഇച ഇടി ലുപിഴിഞ്ഞെടുത്തനിര ഇ 
ടങ്ങി ൭ അതില് അഗസ്തൂമരത്ത!ന്െറപുവ്വ അരച്ചു കലക്കി 
പി നാവപല്പം എയമലെസ്ണയും ധാനാഴ। എരുമപ്പ്യാച്ുക്േട്ട! 
കാച്ചിയരിച്ചു മെന് പൂരക തൊലി ലിഇ്ന്നത ശമിക്കും 

ദെചാസൈ3 ചികിത്പാ 

൯൭. ന എ്റവാഥൈനഫരിതപ്യാപി ്ടാതാമെവഖസപ്വുത 

കു ്യൂ0ദാലെപ നംതെനദെഫസ്വെടഃപ്രശാമ്യതി 
കട്ടക്കക്കഷായത്തില് കട്ട അരച്ചു ധെല്മഖ്രമക്ടക ലിയ 

രപ്പുശമിക്കും 
൯൮൮൦ അഥലാശാരിബാകന്ദംതസ്യഃകവാഥെനാചന്ദധം। 
നവധനിതെനധഖാശ തതൊയെ ഗാക്ഷാംബു നാഥഖാ॥ 

നന്നാറിക്കിഴങ്ങ അതുകൊണ്ടചെച്ച കഷായത്തില് തന്നെ 
അരച്ചു൦തക്കയുമാം അല്പാഒയ കക: ചന്ദനം പച്ചുവെ ടത്തി 
ല് ര്ധരച്ച വെണ്ടലെത്ത തെക്കു താന്നിക്കഷൊയത്തില് ആ 
രച്ചിട്ടുമാം -- 

൯൯. സവ്വെഷെതെഷുശൂ ഷ്ലെഷുകയ്യദോപത്തന തത 

സ്പാനഞ്ചബദരര് വധ്ുംപാചിതെനഷിമാംഭസാ॥ 
മുന്പറഞ്ഞ ലെചനങ്ങം ചെയ്യാൻ മരുന്ന ഉണങ്ങി തൂട 

ങമ്പൊറം തിരുസന്ധിക്കളകയും ലന്താത്താലിയിട ചവെജ്തിക ത്മ! 

ളി 

പ്പിച്ച ആറിയാല് അതുകൊണ്ട കളിപ്പ്ിക്രകയുഠം പ്പണം 

ഫ് 



ത്തിക്കായയുടെ നിറമായിരിക്കും പഡി യൂ മുണ്ട കും 

പരത്വധിം ശാദ്ധ്യായ& 72.൭ 

ദെഥറുഗ്ഗന്ധ പികിത്ധ 
൧ഠഠ-- മഫിഷി ശക്ൃദാലൊഡ്യഗൊമുത്രെതെനലെചധം] 

കൃത്ചാഗന്ധൊടകസ്തറാതൊട്ടറ്റുസ്ധെശ ലിമുച്യതെ॥ 
എരുമച്ചാണ ൦ ഗൊമുത്രത്തില്കലക്കി മെല്തെച്ചു കുറെരനെ 

രം കഴിഞ്ഞാല് ഇരുഖവെലി രാമച്ച കൊട്ടം ചന്ദനം ഇദ്ദിമ 
' വരം ഇപകൊന്ന്ുചെ ക] കഷായം കൊണ്ട കുക്ലിപ്പിംം ദെഖാ 
ത്തികലെക്കു ൮ ദൃഗ്ന്ധം ശമിക്കും 

൧൭൧... യല ലന്ദയപ്രൈപ്പോക്ഷമാലരസാപ്പുത്തെ] 

പ്രലിംപെല്സപ്വ തൊദെഫാംുഗ്ലൂന്ധസ്്യൊപ ശാന്തയെ) 
ധവഠ ചന്ദനം പച്ചില ഇവ ഉങ്ജി൯തളിരികന്റ നി 1) 

അര ്ൃതെക്കക ദെഥഷത്തിന്െറ ദൃഗുന്ധം ശമ! ള്്മുഠ 

ജാതി വാഗ്ദാസൊപ് നാമകരാമാനദ്ദ നാഥപ ണ്ഡിത പാര 
ശമയന്ദ്രക്ട : വോരോഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികി സ്സാഷ്യാം പത്തു 
വ്യിം ശസുബകൊ നാമചതുവ്വിംക ശാദ്ധ്യായഃ 

തു രൊഗ്വകല്ലദുമെ ബാലചികിത്സായാം 
ടി 

പഞ്ചധിശോദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

പ ന് ത്തി 

ല;ംഗരൊഴപ്പകരണം 

൭. പദംശ ചികിത്സാ 

5 ലിംഗഘ്യാധി ലികിത്സാഥകഥയതെനാതി ച) സുരം 
രഒത്രൊപദ മേശ ഠാപൊെതുരക്ഷമൊക്ഷാഃ വ്വ ശസ്യതെ॥ 

ഠം അമദ്ധ്യയേത്തില് ലിംഗധ്യാധി ചികിത്സയെ സംക്രെച്ച 
വെണ പപര്യുന്നു ലിഗേധ്യാധികഠം ഉ.പദാശരമുേതല് ജഇരുപ്പ തൃമുമൂറനാകുന്നു അതുകടില്യലെച്ചു ഉപദംശമെന്നത ലിംഗത്തി ദൃ കല് ഉണ്ടാകുന്ന നിരാകുനന അയ വാതജമായാല് കരപ്പും ച 
വപ്പം തമ്മില് കൂടി യാലുണ്ടാകുന്ന നിറത്തൊടു കടിയ ശിരുംപ 
ലപ്പിധത്തിച്ച ദ ഒവെഠയനയും സുംഭനവും തൊചി അവിടവിടെ പൊട്ടുകയു മുണ്ടായിരിക്കം പിത്തജമായാല് സ്ര പഴുത്ത അ 

കഫജമാ 
| 



൪.൩.൮  ആരൊഗ്യകല്ല്ദൂമെ ബാഭചികിത്നായാ। 

ത്തിരീകയെടം മൊയ്കും ചൊറിച്ചില്യയണ്ടാകും രമ്തഴ്ദാഷത്താ 

ല് ഉ.അഭല വ്വ ക്കാപ്പുട്ടുതായ:ല് ന് രകവത്തിരിക്കും പുള കങ്ങള 
മുണ്ടാകും രക്ഷസ്സ്റാവം പനി ഇവയുമുണ്ടികം റ്റ്പ്പാ ൭൧ഥതൂ 

കു൭ ഉ കൂട സംഭപിപ്പ]ി ച്ചതായംല് മെര്പറഞ്ഞ് ലക്ഷണമ്ങറാം 

സംഭചത്ത സമ്മി ശ്ര ങദകായി കാന്മയഡയും മെ 
യും വൃഷണവും വിങ്ങും ഇങ്ങിനെ ഉപടശേം അഞ്ച ലിധ 
മായാച്ും തആൃതനാഖസ്ഥയില് ചൊരകളയുന്നത ്റ്ല്പാറരിന്നും 
ഗപ്പതാകുന്നു 

2... പിഷ്ടൈസ്മിലൈ ഘഏൃതക്ഷൌഭമിളിതെഃചരില്ചനം। 
സെകസദിലകലല്ംസ്യഗിഷഘ്യാഥെനചശസ്ൃതെ। 
ചര അരച്ചു നെയ്യും തെനുംകൂട്ടി പുരട്ടുക മയിലെള്ളിന് 

തൊലിംകാണ്ട കഷായപേചു ധാരയിട്ടക ഇവ ചെയ്യാന് ശ 
മി ൧൭൦ ൂ 

൩... പക്വംസം സടച്യജം ഖേര് നിപ കഷിരി ദൂപല്ലലൈഃ] 

ബദരസല്ലകിചിലവതിമിശത്വഗവരായുകെതഃ॥ 

ര... സാധിതെഠഗകഷായെണസി ഞെ ൭.,ല് പാത്രദശ്ധയാ | 
ശ്രെഷ്ടയാസാജ്യയാലിഫ്യയ ണമാതു ച്രൊപയെല്। 

പഴത്തുചൊഡാല് ചലംചാത്തതിന്െറശെഷം ഞാപല് തൌ 
ലി ധാപി൯ തൊലി കടമ്പിധംതെലി ഠാല്ലാമരത്തിന് തൊലി 
ഭന്തത്തൊലി രേോറേന്പഠാകത്താലി കൂവഉത്തിന് തൊലി തൊ 

ലുകാരംത്താലി ത്രിഫല ജലകൊനണ്ട ഖെച്ചു കഷായംകൊണ്ടെ 
ത് ധാരചെയ്കയും ധാരകഴിഞ്ഞതിന്െറഖശെഷം ത്രിഫല മണ്ണ 
ത്രത്തിലിട്ടു ഭസ്ത്ൂമാക്കി ഒനായു ചെത്ത പുരട്ടി ഉടനെ വ്രണത്തെ 
കൃണമക്കുകയും മെഷ്ക് 

൫൭- രയ ദപാകൊയഥാനസ്യാല് പ്രയതെതതഥയോിശംി 
അവഗാഡെയധപാകെന പ്രായൊനശ്വെഷര്മെംഥനം॥। 

' അല്പമായി ൨. ഴു ത്തുപപായോലും പിന്നെ പപഴ്ുമ്യുതെ കഴിഖാ 

ന് എല്പംസമയവും വൈദ്യൻ പ്രയതാംചെയ്ക്ക ലിംഗരൊഗങ്ങ 

കില് അത്യാഖശ്യമാകുന്നു ഉഹു ലെക്ക പഴുപ്പുകടന്നാരു ലഗേം 

ശിച്ചു ച്യന്൯൦ ധരാ 

ഗുഹ്യ ശശ്മികിത്സാ 

൩. ഛിത്വാഗുംഥയഗതാന്യശാംസ്യപഭശൊദ'തൈഃശ്രമൈഃ! 

നയെല് പ്രശമനംലൈദദ്യൊദശ്ധധാവാദേഥശൌരഷധൈ!॥ 

പ്ലം റ ളു ഹി ക ഴ് 



ച ച്ചി ലം ഴ് വിന ഴു ല് (1. ങ്ക ി യ ി . 1 ല്ല ഴ് മി ന 

പഞ്ചലി ശാദ്ധ്യായഃ രം൯൪൯ 

 ചംഗത്തിന്മെല് യിക്കിയാൽ നിങ്ങുന്നതായ തൊലയുടെപു 

റത്തൊ തൊലിയനാക്കിയാ ലപ്പാതെ കാണാ തതചിധത്തില് അതി 

൭൯൨ അകത്തൊ കഠിനമായ ചൊറിച്ചിലൊടുടകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന 

 മാംസകിലങ്ങകെ. ഗു ഘ്യാശ്മസ്സു എന്ന പറുന്നു രം രെഗ൦൭ 

യൊനിക്ധാരത്തിന്ന പുറമെയൊ യൊയിയുടെ അകത്തുതന്നെ 
ഷൊ സ്ര്രിഷഠാക്കുമുന്ടാകും മെല്പറഞ്ഞ മാംസകീലങ്ങളെ മു 

റിഷ്ടിട്ടൊ മരാന്നുതെച്ചു പൊള്ലിച്ചിട്ടൊ ക൫൭ ഞ്ഞ ഉപദാശത്ത।! 

സപറഞ്ഞ ചികിത്സചകെ ചെഴ്ല എന്നാല് ശമിക്കും 

സഷ്പികാ ച്കിത്സാ 

ല് 6 ഒ. പത്രൊല്ലെഖസ്ൃപത്രെണസമുല്ലിഖ്യശ നൈശനൈഃ! 
രം പത്മകെസരലൊകദ്രുത്വഗ്രെച ദിയഷ്ടിരെണ്ടടിഃ॥ 
1. _. രുക്യെസ ഷപികാംസാജ്ഥമൊലെനയൊന്മാജ്ജച്ചണ 
റ ലി ടൂ ഡ്് ടി" ഷ്ട 

യഷെരാ। ടിതെരെചപകവംസ്സെഫ ബചരൊപണാ യത്രയൊജയെല് 

ക ഗു്യാശസ്സിന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില്തന്നെ ക 
ലി റ ൨ 
 ടടകിന്മണിപ്രമാണങ്ങചക്ഛായി ഉണ്ടാകുന്ന കി]ലങ്ങളുടെ സമൂഹ 

ത്തെ സഷപികയെന്ന പറയുന്നു അതിന്റ കിലങ്ങകളെ പാ 
 രെത്തിന്െറ ഇലകൊണ്ട പതുക്കപ്പയതുമെര ഉരസികനം കുറച്ചു 
_ നെയ്യില് നല്ല ഗിലകകൊണ്ട തുടച്ചു ചൊരയുടെ സുംലെഡ 

ത്തെ വെര്പ്പെട്ടമ്തി താമരയല്ലി പാച്ചൊററവിത്തൊലി കട്ട 
ത് 

ടെ . ൭ ട് ഷ്ി ത്യ. | [ 

ഇരട്ടിമധുരം ഇവ പൊടി വ ശിലപ്പെടിയിട്ട നെപ്പ്യിച്ച ത്തു 

പൊടി വ്രണത്തില് ഇടുകയും അതിന്െറമരുന്ന അരച്ചു പച്ച 
ന വ്വ ളൂ ലവി ത 8 7൭. ധൊട വെളുത്ത. ലി ഒവക മൊല യൊ. ഗെയ്യ്യോ ഏണ്ണുയൊ 

ജവ സും സമ്മി ശ്രമായിടട്ടൊ ചെത്ത കാച്ചിയരി കു പുരട്ടി യ്ര 

ണങ്ങളെ ഉണക്കുകയും ധ്വെയ്ക്ക 

അവമധഥഥചികിത്സാ 

൯. തഅ വമനെ ഥപിതുമെഷ്യഷാക്രിയാസഷപികൊദിതാ॥। 
മ ഭയൊരയയൊസൂദവദ്ത്ത മൊക്ഷ.തശസ്ൃതെ॥ 

ലുഗേത്തികന്മെല്ദി ഘാക്ടത്കകായി നടടധില് വി ലൊട്ടച്ഛ 
ടി ഉണ്ടാകുന്ന കുല്൧൭ ടെ സറൂഫമത്രെ അധമനഥമാകുന്നത 
അതിന്നും സഷപ്പികറ്റു പറഞ്ഞ ചികിത്സ തന്നെ ച്വെവ്റ്റ 

സഷപികയ്ക്കും അധഖമനഥത്തിന൯ം രക്തമോക്ഷം കൂടെ ലെയ 
ടുലമറ ന്നം 

ച്ച് [ 

ജി 7 



൪.൭. ആരൊഗ്യകല്പമൂമെ ബാലചികിത്സായാം പ 

കംലകാചി കിത്സാ 

ടാ. അസ്തഗാസ്രാല്യകുംഭീകാംസി ഞ്ചെത്ത് ലകലാരിണം। 
൨കഠവ !ശൊ മ ലൊല്രുതാഗാവരാസ്റ്റെഫെ നമരാപയെല് 
ല ഗേത്തിടന്മെല് ഞാഖചല്ക്ഷു ദപൊലചലെഴണ്ടാകുന്ന കുരുച 

ത്രെ കാലി കായേകുന്നുത അതിന്ന വൊര കളുകയും മൈലെടി 
൯തൊല കൊണ്ടുവെച്ചു കഷായംമമൊന്ടെ ധാരചെയ്ത്കയും പഴു 
ത്താരു ചലം കളഞ്ഞ പാർച്യാററിത്തൊ ലികൊണ്ടെ കഷായം വ 
൧) അതല് ത്രിഫല അരച്ചുകലക്കി വെപ്പിച്ച മുതലായത 
ചെയ്ത വ ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു പുരട്ടുകയും ചെയ്തു എനാല് ശമിക്കും 

ലിംഗാലജി ചികിത്സാ 
൧.൧. അലജ്യാമപ തുദ്ധ്യൊയ കും ഭികൊക്കള പ്രമദ) പ്രാ 
ഒയൊര്ുവ്യാരസെകസ്ററൊലൊഡ്രാദ്യൈഃ പക്വഇഷൃതെ॥ 
ലിംഗത്മിയെല് പരന്ന വൃത്താകാരരണ പുറടപ്പട്ട സുക്ഷ്മ 

മായ ദ്വാരത്തുടെ അല്പമായ പചൊരടയാടടകൂടിയ' ചലത്തി 
ന്െറ കനിഒഖധാട്ടകൂടിയ കുരുചത്രെ ലിംഗാലജിയാകുന്നത ആ 
തിനംം കം ഭകയ്്കു പറഞ്ഞ ചികിത്സ പറരന്നതാകുന്നു ലിം 
ഗാലജിക്ക പൂരട്ടചാന് തൈലം കവകനിരില് പാച്ചയൊററിത്തൊ 
ലിയും ത്രിഫലയും അരച്ചുകലക്കി അതില് ലെത്ത കാച്ചൂികെൌ 
ഠാക ഇത്ര മാത്രം ഒെദ്മുണ്ട ക റ 

ഉത്തചാ ച്കിത്സാ 

൧൨... ലദ്ധയിത്വെംത്തപാഠ കൂ സ്ണ്റൈക്ഷൌദയുക്രൈവ'ചെ 
പായെ ല്! മധൂകവി രകായഷ്ടി രെചകിബ കൃത്വചോ। 

ലിംഗത്തിന്മെല് രക്തപിത്മങ്ങളാല് ഉഴുനനിന്മണിപൊ 
ലെ ഉല് ഭലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുരുപത്രെ ഉത്തപയകേന്നത അതി 
ഗെ മെമദി പയ ഇരിപ്പുത്തൊലി ക്ൃഞ്ഞിമെഠട്ടത്തില് വെരുമമ 
ല്തൊലി ഇരട്ടിമധുരം കട്ടക്ക ഏരിഞ്ഞിത്തൊലി ജവപൊ 
ടിച്ചു തെന്ചെത്ത പുരട്ടുക 

പുഷ്ഠരികാ ചികിത്സാ 

൩... യാദിയാനിലിസപ്പുസ്വപിത്തജസ്വചികീത്സികെ! 
പ്രൊക്മാനികയ്യുസുായ്യെച ശാന്ത്രാം പു ഷ്ൃരികാപപി। $ 

ലിംഗത്തില് വൃത്താകാരമായി പരന്ന ഗിരൊട്ടാ ആതി 
ന്െറ ഉപരിഭാഥത്തികല് ലെറതായ കുരുക്കക്കൊടടംകൂടിയ കു 
രചത്രെ പുഷ്രികയാകുനനത അതിന്ന പിത്തലിസഥ്ുത്തി നു 
പറഞ്ഞ ചികിത്സുകറഠാഭക്കെയും പറരന്നതാകുന്നു; ” 



പഞ്ചെഖിംശാദ്ധ്യയ£ രര ൧ 

വ ഡ്ഥചികിത്സാ 
ഫര്. വ്യുഡെപിതാനിശസ്യന്തെഗൊപികാതിലകത്വചാം | 

ക്വാഥെനാസിച്ചലിംചെദ്വാകെരദുശ്ധൈനകൊദ്രലൈഃ! 
കൈകഠംകൊണ്ട ഏററവും സംവാഫനം ചെയ്തു നിമിത്ത 

മായിട്ട ലിംഗത്തിന്മേല് കുരുപൊലെ ഉണ്ടാകുന്ന നീരത്രെഖ്യൂ 
ഡ്ഥമാകാനത. അതിന്നു പിത്തലിസച്പുത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചികി 
ത്സകള്കെചെയ്തു. അല്പഎങ്കില് നനഠിക്കിഴങ്ങം, മയിലെള്ളി 
ന്തൊലി, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച ധാരയിടുക. ചരകരി 
തെഞ്ങാപ്പാലില് അരച്ചുപുരട്ടകയുംചെയ്തു. എന്നാല് ശമിക്കും. 

മുദിതചികിത്സാ 
൧൪൫. ബലാതൈലെനകോഷ്ക്കേനസെചനംമുദിതാഹ്വയെ ! 

വ്യാധെൌപ്രശസ്യതെതദ്വല്ലെപശ്ചമിസിഭിഃകൃതഃ 
മദ്ദനം ഹേതുവായിട്ട് വായുകോപിക്കയാല് ലിംഗത്തിന്മെല് 

വേദനയോടുകൂടെ അല്പമായി ഉണ്ടാകുന്ന നിരത്രെ മുദിതമാക 
നത. അതിന്നു ബലാതൈലം മന്ദമായി ചൃൂടുപിടിപ്പിച്ച അ 
തൃകൊണ്ടു ധാരയിടക. ശതകുപ്പുചൊടിച്ച ബലാതൈലം മു 
ന്ദൊഷ്ണ്ുമാക്കി അതില് ചേത്ത പുരട്ടുക. 

ഷഷ്ടിലികാചികിത്സാ 
൧൬. അഷ്ടരീലികായാംഫ്ൃത്വാസ്രംമസ്തുപിഷ്ടൈ്യിലെപനം! 

കുയ്യാന്മനശ്ശിലാലൊള്ലകന്ദുരുഷ്ഠജയാസ്ഥിഭിഃ ॥ 
വായുകോപം ഫേതുവായിട്ട അപിടപിടെ പൊങ്ങിയും താ ണും കഠിനമായുമുണ്ടാകുഥാ ലിംഗഗ്രഷ്ഖിയത്രെ അഷ്ടിലിക 

യാകുമ്നത. അതിന്നു അട്ടഇട്ട ചോരകളുകയും മനയോല, പാ 
ച്ചോഠറിത്തൊലി, കുന്തുരുക്കം, കട്ടക്കക്കുരു ഇവ തൈര്വെള്ള ത്തില് അരച്ച പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. 

നിപ്പത്തചികിത്സാ 
൧൭. നിപ്പത്തെസപ്പ്ിഷാഭ്യംഗസ്സ്വെദശ്ചസുതരാംഫിത [ ൭പനാഫസ്ത്രപയഹംപഞ്ചരാത്രംവാതദനന്തരം ! ൧൮. പു്താളുലലണസ്ലെഫൈസ്റസ്റഖൊ്്ക്കൈമ്മാരുതാപ 
ഫൈഃ। കാട്മുസ്സസെവഭംതതഃകൃത്വാസ്റ്റെഫനഞ്ചസമാനയെല് 
൧൯. ശനൈശ്ചമ്മയഥാസ്ഥാനംസ്ഥിതെസ്തിന്നുപനാഫനം।. 

ടരയശ്ചകൃത്പാസ്സ്റെഫാക്തകേയ്യാച്ചുസ്സിശ്ധഭൊജിന ॥ 
൪൬% 



൪ ൪൨. ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ഞ്ചാലചികിത്സായാം 

വിക സിപ്പിക്കുമ്പോഠം വേദനയോടും ചുട്ടയിറലോടേം കൂടി 
നിങ്ങിയതിനന്െറ ശേഷം തൊലി മണിയുടെ സന്ധിയില് തട 
ഞ്ഞുനിന്നാലതിന്ന നീവ്ൃത്തമെണ പേര്പചരയെണ്ടതാകുന്നു. 
അതിന്ന ലിംഗത്തിന്മെല് നെയു പുരട്ടി കുഴല് പുകകൊണ്ട പി 
യവ്വ്ിച്ച രോഗശക്തിക്കു തക്കവണ്ണം മുന്നൊ അഞ്ചൊ ദിപസം 
വ്യക്ത മായ അശകൂരസത്തൊടും ലവണര സത്തൊടുംകൂടി വാത 
ശമനങ്ങളായിരിക്കുനാ മാഷധങ്ങളില് എണ്ണുചെത്ത അതുക 
കൊണ്ട ൭പനാഹത്തെ ചെയ്ത പിന്നെയും വിയപ്പിച്ച നെ 
യ്യൊ എട്ട്റ്ുയൊ പുരട്ടി തൊലിക്ക അയവവരുത്തി പതുക്കെ 
പതുക്കെ ഉഴിഞ്ഞ മണിയുടെ സന്ധിയിങ്കലുള്ള തടവുതീത്ത 
തൊലിയെ സ്വസ്ഥാനത്തിങ്ക ലാക്കി! പിന്നേയും ഉപനാഫ 
ത്തെചെയ്തയും നെയ്യെ എട്ന്്ുയൊ പുരട്ടുകയും ചെയ്ത. മേല് 
പ്രാഞ്ഞ ചികിത്സയുടെ കാലത്തിങ്കല് രോഗിക്കു സ്തിശ്ധമായ 
ആഫാരത്തെ കൊടുപ്പിക്കുകയും ചെണം. 

(നിശാജാത്യാദി തൈലം) 

൨൦. നിശാജാതിദകാനേന്താഭംഗരാജെന്ദ്രപല്ലികാഃ ! 
സഹദെധീഫരിക്രാന്താശശകര്ണ്ണീശശപ്രിയാഃ ! 

൨൧. ഭൂതാലവശിനിഭദ്രാമായൂരിശ്ച പുനഭപാം ! 

ചിഞ്ചാ വര് ഇ്ണുശലാകാശ്ചസംക്ടുദ്യജനിതെരസെ!॥ 
൨൨. മഞ്ജിഷ്ടാകുഷയയഷ്ഠ 0ഫൈ്പഃപക്വൌനസമസ്റ്റ്റിഷാ 1 

തൈലെനസെകശ്ശുസ്ലൊസ്യസുതരാംദ്രാങ് വിപ്പത്തയെ! 

പച്ചുമഞ്ഞഠാം പിച്ചുകത്തില, കറുക, കഞ്ഞുണ്ണി, ഉ.ഴിഞ്ഞച്ച 

പൃൂവാംകറുന്തചം വിഘ്ണൃക്രാന്തി, മുയല്ച്ചെവി, തിരുതാളി, നി 
ലപ്പുനം മുക്കുററി., ചെറു മ, ചെറുകടലാടി, തമിഴാമ, പുജിഞു 
രദ്ചം ഇവഠരിന് നീരില് മബ്ചട്ടിപ്പൊട!, കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധു 
രംം ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും നെയ്യും സമമായി ചെത്ത 
കാച്ചി അരിച്ച അതുകൊണ്ടു ധാരയിടുക, തൊലിനീകങ്ങും. നീ 
രുംപഴുപ്ുമുണ്ടെങകിര അതുകഠ ശമിക്കയുംചെയ്യും. 

ന അവഖപാടികാചികിത്സാ 

൨.൩. സ്നെഫസ്വെദൊപനാഫാദിലിധാനെനാഖപാടികാം! 
നിപ്ത്തവനായെച്കുന്തിമ ഭ്യസ്ലെനചികിത്സകഃ! 

പിംഗത്തിനെഠ അഗ്രത്തിങ്കലെ തൊലിക്ക അയല പൊരാ 

ഞ്തോല് പികാസം വരുമ്ഖോഠാ വക്ക അലിടപിടെ പൊട്ടുംഅ 

തിന അലചാടികാ എധാ ചെരാകുമ്മ അതിനെ മു൯പഠഞ്ഞ 



പഞ്ചവിംശാദ്ധ്യായര് ര'൪൩. 

പ്രകാരം നെയ്യപുരട്ടി ചിയപ്പ്റിച്ച ൭ പനാഫത്തെചെയ്തിട്ടുപി 
ന്നെയും നെയു എഴ മുതലായത, പുരട്ടി അയവ വരുത്തിട്ടൊ 

നിശാജാത്യാദിതൈലം കൊണ്ട ധാരചെയ്ത്ിട്ടൊ ശമിപ്പിച്ചു 

കൊറഠാക, 

നിരുദ്ധമണിചികിത്സാ 

൨൪". വാതപ്രശമനൈസ്സേഫൈഡസ്സിഞ്ചെല് സംകോചനാ 
ശനൈഃ!രിരുദ്ധമണിമാനെതുംശാന്തിമാദൌചികിത്സകഃ॥ 

പാതകോപം ഫേതുവായിട്ട ലിംഗാഗ്രത്തിങക്കലെ തൊലിലെ 
ണ്ടുംവണ്ണുമുമ്ള അയപലിനെ ഖെടിഞ്ഞ കാമ്വിറ്മേൽ പററി 
പോകയും അതിന്െറ അഗ്രത്തിംകലെ പഴുതു ചുരുങ്ങുകയും 
ചെയ്താല് മുത്രം മന്ദധാരമായി വേദനയോടു കൂടാതെ അല്ലാല്ല 
മായിചോകും തൊലിയുടെ ഉ ളില് അധികമായി തക്ങിനി 
ലുകയും ചെല്ലും. അതിന നിരുദ്ധമണി എന്ന പേരാകുന്നുആ 
ത ഉണ്ടായാല് ആദിയില് വാതശമഠനങ്ങളായും അയപിനെ 
ഉ.ണ്ടാക്കുനനപയായുമുള്ള തെൈലങ്ങഠാകൊണ്ടു ധാരയിടുക, എ 
നാല് ശമിക്കും. 

(കാശമൂലാദിതൈലം) 

൨.൫. കാശമുലസ്പ്യനിയ്യ, ഫെസംയോജൃഗജവാദികാം 
നിഷ്ണ്രീഡ്യസ്വസംകടല്ലെംപയ സ്യാമധുകൊല്പലൈഃ॥ 

൨൬ തൂലാംശര മഫഹിഷിക്ഷിര സംയുക്തം തിലജംപചെല് 

തല്സെകെനനവൊൽല് പന്ന നിരുദ്ധമണിനാശനം! 

ആഠററുദദപേര് കഷായംഖെച്ച അതില് ആനടിയനന്െഠ നീ 
രചേത്ത അടപതിയന്കിഴങ്ങ, ഇരട്ടിമധുരം, ചെങ്ങഴിഹിര് 
ക്കിഴങ്ങ, ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുയും എരുമപ്പാലും സമം 
ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അതുകൊണ്ടു് ധാരയിടുക. നൂതനമായ 
 നിരുദ്ധമണി ശമിക്കും. 

(കരഭാണ്ഡാദി തൈലം) 
൨.൭. കരഭാണ്ഡപയസ്യാബ്ദമുസലിശൃതവാരിണി। 

ദ്രാക്ഷാമധുകമഞ്ചിഷ്ഠാകല്ലൈ,സ്സിദ്ധഞ്ചതത്സമം 
ലട്ട്കത്തിനെറവ്ൃഷണം., അടപതിയന്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കി 

ഇങ്ങ, നിലപ്പുനക്കിഴങ്ങ, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ച മുന്തി 
രിങ്ങപ്പുഴം, ഇരട്ടിമധുരം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇവ അാച്ചുകല 
കടി എണ്ണണുയുംഎഏരുമപ്പാലും സമമായിച്ചേത്ത കാച്ചി അരി 



ഖരിര് ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

ച്ച അതുകൊണ്ടു ധാരയിടുക. ഫലം മേല്പ്രകാരം തന്നെ. 
(ബലാമുസല്യാദി തൈലം) 

൨൮. ബലാമുസല്യശീരാശ്ചഗന്ധാഭിരുലപിദാരിഭിഃ। 
സിദ്ധെകഷായെ മാതംഗപാദികാരസയൊജിതെ! 

൨൯. പിഷ്്ൈപയ സ്യാശൈലെയ പുനന്നവസുരദ്ദമൈഃ! 
സൃപ്യപര്ണ്ണ്ണിസ്ഥിരായുശശതഫ്വോജീവകഷ്ഭൈ! 

൩൦. മഞ്ജിഷ്ാമധുകാഭീരുമാലതിമുക കൊല്പലൈഃ। 
ശാരിബാകാശമൂലാഭ്യാംദ്രാക്ഷയാചപയസ്സുമം॥ 

൩൧.തെൈലംപചെത്തദ ഭ്യംഗസെകാഭ്യാമചിരൊത്ഥിതം! 

തന്നിഫന്തിചിരൊത്രെപിനാളിസെകെൌസാധനം! 

൩൨ .നാജിമു ഭയതൊദ്വാരാംന്റ്യ സ്യസികഥക സംദ്ഥിതാം! 

അമുനാപ്ൂരയെദന്തദ്ധാരയെച്ചുഘടിദ്വയം॥ 

൩൨൩. ത്ൃൃഫമെവംവിധായാഥവദ്ധയിത്വാക്രമെണതാം। 
വിന്്യസ്യസിഞ്ചന്യമനൊനചിരൊത്ഥമപിസാധയെല്॥ 

കുവുന്തോട്ടിലേര, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ, രാമച്ചം, അമുക്കുരം 
ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, മുതക്കി൯ കിഴങ്ങും ഇവകൊണ്ടു കഷായം 
വെച്ചു അതില് ആനടിയന് നീര ചേത്ത അടപതിയന്കിഴ 
ങ്ങ, കന്മതം, തമിഴാമചേരം ദേവതാരം, കാട്ടുഴുനിന്വേര, കാ 
ട്ട്പയറഠിന്വേര, ഓരിലലേര, മുവ്വിലചേര, ശതകുപ്പ, ജീവ 
ക ഇടവകം, മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം. ശതാവരിക്കിഴ 
ങ്ങ. പിച്ചുകമൊട്ട, ചെങ്ങഴിനിര്ക്കിഴങ്ങ, നയാഠിക്കിഴങ്ങ, 
ആറവറുദഭവേര; മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം, ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണ 
യും പാലും സമായി ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച പുരട്ടുകയും ധാര 
യിടുകയും ചെയ്തു. മേല്പ്രകാരമുള്ള നിരുദ്ധമണി ശമിക്കും. 

ആതനമല്ലാത്തേ നിരുദ്ധമണിക്ക അല്പമായിട്ടെടംലുമുക്ള ഒ്വാ 
ത്തില് കൂടെ ചെറുതായൊരു കുഴല്വെച്ച തൊലിയുടേയും കു 
ഴലിനേറയും സന്ധിയില് മെഴ്“് തേച്ച മേരുപറഞ്ഞ തൈലം 

കുഴലില്കൂടെ അകത്ത നിച്ചു രണ്ടുനാഴികനേരം തൊലിയു 
ടെ അകത്ത തൈലം നിറുത്തുക. ഇങ്ങിനെ മൂന്നുദിവസം 
ചെയ്താല് പിനെ അതിനെക്കാഠം അല്ലം ലലുതായ കഴല് 
വെച്ചു മേല്പ്രകാരം ചെയ്തു. ഈ ക്രമത്തില് നാളീസേകം 

ചെയ്താല് ഈ .തൈലം കൊണ്ടതഥൊ ശമനം കയു 
9, 
നി നം ഏം 



പഞ്ചവിംശാദ്ധ്യായ ര്ര൪്൪ 

൨൪. അസിദ്ധൌസീചനീംതൃക്ത്വാചമ്മശസ്ര്രെണവദ്ധയെ 
,ള് [തതഃക്ഷതവിധാനെൌനരൊപണങഞ്ചസമാചരെല് 

മേല്പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടം ശമിക്കാതെകണ്ടാല് സിലപനി എ 

നാഞരമ്പിന്മെല് തട്ടാതെ ശസ്രൂംകൊണ്ടു തൊലി അല്പമായി 
 ഛേടിച്ച സദ്യൊവ്രണ ചികിത്സചെയ്തു വ്രണത്തെ ഉണക്കി 
ക്കൊഠാക. 

ഗ്രഥിതചികിത്സാ 

൨.൫. ഗ്രഥിതെനാളികാസ്വെദസ്തറിശ്ധൊ ഷ്ക്്ൈരുപനാഫനും। 

ലെപശ്ചമിസിപിഷ്ടെനമസ്തൃനാകാഞ്ചികെനലാ' 

കഫകോപേം ഫേതുവായിട്ടുലിംഗംശ്ുകാകിര്ണ്ണണുമൊ എന്നു 
 തോഗാത്തക്ക പലിധത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗമത്രെ ഗ്രഥിത മാകു 
നാത. അതിന്ന കുഴല് പുകകൊണ്ടു പിയപ്പ്ിക്കയും സ്തിശ്ധൊ 
ുപദാത്ഥങ്ങാം കൊണ്ട ഉ൭പനാഫവും തൈര്വെള്ളത്തിലെ 
കാടിയിലൊ ശതകുപ്പ അരച്ച അതുകൊണ്ടു ലേപനലും ചി 
കിത്സയാകുന്നു. 

സ്ററശഹാനിചികിത്സാ. 

൩.൬. സ്ററശഹാന്യാംഫ്ുതെരക്കെ മഞ്ജിഷ്ഠാ യഷ്ഠിചന്ദനൈഃ। 
നാമികേരസ്യട ശ്ധെനപിഷ്്യൈഃ കുവ്വിതലെപനം ! 

രക്തദോഷം നിമിത്തമായി ലിംഗത്തിന്മേല്സ്ററ ശമുണ്ടായാ 
ല് അറിയാതയാകന്നതത്രെ സ്പൃശഹാനിയാകനാത. അതിന്മ 
ചോര കുകയും മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം, ഇവ 
തേങ്ങാപ്പാലില് അരച്ചു പുരട്ടുകയും ചെയ്താല് ശമനമുണ്ടാകു 
ഥം ചെയും. 

൨.൭. അഥയാവ൪ണ്ണി നീദാപ്വിചിഷചേഗശിഫാത്വചടഃ! 

പശുഗന്ധാരസെപിഷ്ടവാതാഭിഃകയ്യാദിലെപനം ॥ 
ഖെണ്ണാടത്തൊലി, മരമഞ്ഞത്തൊലി, കരതുകത്തിന് വ 

രിന്മേല്തൊലി, ഇല വെള നീരില് അരച്ചു പുരട്ടിയാല് ഉട 
നെ ശമിക്കും 

൨൩.൮. ന്യഗ്രൊധാദിശൃതംവാരിശസ്പംക്ഷാമുനസെകയെ% | 
തിലകക്ഷീരിപ്പക്ഷത്വങ് മാത്രപക്വമഥാപിവാ! ര് 
നൃഗ്രൊധ ദോികഷായംവെച്ചു അതുകൊണ്ട കഴുകുകയും 

ധാരചെയ്ത്കയും നല്ലതാകുന്നു. അത്രതനെ ചെണമെയില്ല.. മ 
യിലെള്ളിന്തൊലി, നാല്ലപാമരത്തില്തൊലി, ഇവകൊണ്ട 
വെച്ചു കുഷായംകൊണ്ടായാലും മതി. റ 



ര'ര'൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ശതപൊനകചികിത്സാ 

൩ ൯.ശതപപൊനക മാലിഖ്യമാക്ഷികെണസമന്വിതെഃ। 
രെചകിതിന്ദുകാഘോര ബദരീവല്പ,രെണുഭി*॥ 

ര. പ്രലിംപെദഥപഃധാത്രിഫലയഷ്ഠട ാഫപവശഗൈരികൈഃ। 
വാതശോണിതനിദ്ദിഷ്ടംസവ്യമത്രാപിശസ്യതെ॥ 

ലിംഗത്തിന്മേല് ചെറുതായ ദ്വാരത്തോടുകൂടി എല്ലാടവുമു 
ണ്ടാകുന്ന വ്രണത്തിണ ശതപോനകമെബ പേരാകുന്നു. അ 
തിന്ന ക.രസി ചോരകളുഞ്ഞെതിന്െ റശേഷം കടുക്ക, പാഞ്ചി 
കച അകോരിവേരുമ്മല്തൊലി, ലന്തത്തൊലി ഇവപൊടി 
ചു തേന്ചേത്ത പുരട്ടുക. അല്ലായെജം!ല് നെല്ലിക്ക, ഇരട്ടി 
മധുരം, കാവിമളൂ്റ ഇവ പൊടിച്ചു തേന്ചേത്ത പുരട്ടുക. വാ 
തശോണിതത്തീിമാ പറത്ഞചികിത്സകളേയും ചെയ്തു. എന്നാ 
ല് ശമിക്കും. 

ത്വക്പാകചികിത്സാ. 

ര'൧. ത്വക്പാകേ തുപരീഷെകോന്യഗ്രൊധാദിശൃതാംബുനാ। 
നിശാജാത്യാടിതൈലൌലെപനംച്ചപ്രശസ്യതെ! 

പിത്തരക്തങ്ങളുാല് ഉ.ത്ഭ വിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ പുഴുപ്പു ലിംഗ 
ത്തിന്െറ തൊലിയിന്മേലായാല് അതിനെ ത്വക്പചാകമെന്മ 
പറയുന്നു. അതിന്ന ന്യഗ്രൊധാദി കഷായം കൊണ്ട ധാരയും 
നിശാജാത്യാദിതെലം പുരട്ടുകയും ചെയ്തു.എന്മാരു ശമിക്കും. 

മാംസ്താകത്തിന്ന ചെയ്യേണ്ടത . 

൫൦. അസഘ്യപേദനംസമ്്യൈസ്സമാപാദിതമഗ്നിചല് 
ത്യജെദാശുകരംവൈദ്യേമാംസ്റ്റാകം മാംസശാതനം॥ 

സിക്ക പ്പെടുപാന് കഴിയാത്ത വേദനയോടുകൂടിയതായും 
സവ്ൃദോഷങ്ങളാല് ഉത്ഭവിക്കപ്പെടുന്നതായും അഗ്നി എ 

നപോലെ ആശ്ുനാശത്തിങ ഹെതുവായും മാംസത്തെ പഴ 
പിച്ചു സറുത്ങിനുറുങ്ങി പോകുംവിധത്തിലാക്കുഷ്തായുമിരിക്കു 

നാതാകയാല് മാംസ്ാകമെന്ന ലിംഗപ്യാധി അസാദഭ്ധൃമത്രെ 
ആകമ്മത. അതിനെ വൈദ്യന് ഉ.പേക്ഷിച്ചുകൊഠംക. 

ശൊണിതാബ്ബ ഒ ചികിത്സാ 

ര'൩. ഫുതെസ്തജി സമാലിംപ്പെല്ക്കീരെപാചിതപെഷി 
തൈഃ! ശാലൂകസെപ്യമഞ്ജിഷ്ഠാവിജയാക്ഷിരിലല്ലലൈ! 
ം സവനീതയുതൈപ്പിംഗംശൊണിതങ്ചേ ദപീഡിതം! 

അഥവാമഗുകൊശിീധദാധ്യിശാലൂകചന്ദനൈഃ 
കിര 



പഞ്ചവിംശാദ്ധ്യായഃ ര് ര൭ 

൪൫. അമ താശാരിബാഭ്ൂവാലിസഭശ്ധറ്റപല്പപൈഃ! 
॥ 

വിരാ ഭിരുവരാലാക്ഷാജലദാംഭൊജകെസരൈ, 

൪൬. ലക്ഷ്യണാബദരീവല്ല,കഫളീകസമൈരപി.! 

കിംപാകഫലസാരസ്യസ്വരസെനസുചെഷിതൈഃ 

ലിംഗത്തിന്മേല് അല്പമായ ചുയപ്പോടട സമ്മിശ്രമായ കുറ 

പ്പു നിഠത്തിലുള്ള പുകൂകങ്ങളും കുരുക്കളും നീരും അസഹ്യമാ 

യവേദനയുമുണ്ടായാല് അതിനെ ശോണിതാബ്ബമെന്നഠിക. 

അതിസചോരക ഉഞ്ഞതിന്െ റശേഷം ആമ്പല്ക്കിഴങ്ങ, നൈ 

തല്ക്കിഴങ്ങ, ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങ, കരിംകൂവളക്കിഴങ്ങ, താമ 
രക്കിഴങ്ങം രാമച്ചം, മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, കടുക്ക, നാല്പാമരത്തി 

ന്തൊലി ഇവപാലില് പുഴുങ്ങി അരച്ച വെണ്ണുചേത്ത പുരട്ടുക 

അല്ലായെങ്കില് ഇരട്ടിമധുരം. രാമച്ചം, മരമഞ്ഞത്തൊലിയതആ 
 ബ്വല്ക്കിഴങ്ങം, നൈതല്ക്കിഴങ്ങ, ചെക്കഴിനീിക്കിഴങ്ങ, കരിംകൂ 
 പളൂക്കിഴങ്ങം, താമരക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം; ചിറഠമുത. നന്നാഠിക്കി 
ത കറുകം താമരവകൂയം. നാല്പാമരത്തിന്കൂമ്പ, കൊവക്കിഴ 
ങ്ങംശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫല, കൊലരക്ക. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, 
താമരയല്ലി, തിരുതാളി, ചന്തത്തൊലി, തെങ്ങിന്ച്ച ക്കലയരി 
ഇവ കാഞ്ഞിരപ്പഴത്തിന്െറ കുരട്ടപിഴിഞ്ഞെടുത്തനീരില് അ 
രച്ച വെള്സ്റുചേത്ത പുരട്ടുക 

॥ 

രഃ൭. ന്യഗ്രൊധാദികഷായെ ണക്ഷാകനഞ്ചസമാചരേല് 
പക്വാന്സ്സ്റൊടാ൯ന്പരിസ്റ്റാപ്യപിടകാശ്ചയ്രണക്രിയാം 

ന്ൃഗ്രേ*ധാദി കുഷായംകൊന്ടു ശുദ്ധിപരുത്തുക പഴുത്താല് 
ചലംലാത്ത വ്രണത്തിശ പറഞ്ഞ ചികിത്സകഠാ ചെയ്തു ഉ, 
ണക്കുക. 

രാ൮. ഇതിസമ്യക്പ്രയോഗെണദൈധഖസ്യാപ്യാനുകൂല്യതഃ।! 
കസ്യചില്ക്വാപിസംശാമ്മെന്നതുസവ്ൃസ്യസല്ൃതഃ॥ 

മേല്പറഞ്ഞവ്രകാരം നല്ലവണ്ണം ചികിത്സിച്ചാല് ദൈവം 
അനുകൂലമാണെങ്കില് ഒരു ദേശത്തിങ്കല് മഒരുത്തന ലിംഗത്തി 
ന്മേല് ഉ.ണ്ടായ ശോണിതാബ്ബ ദം ശമിച്ചുഎന്നു വാരാം. പ്രാ 
യേണ ആയത അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. 

മാംസാബ്ബ ദാദികഠാക്ക ചെയ്യേണ്ടത 
ി 

ര൯.മാസോഖബ്ഖ ദംത്യജെത്തദ്വദപിദ്രധിഞ്ചസകാളകം। 
ശേഷാനനുക്കൈരത്രാന്യഗ്രനെ മാ ക്തൈരപ്യൂപാചരന്॥ 



൪ ആരോഗ്യകല്പദ്റമെ ബാലചികിത്സായാം 

൭൦. പ്രദേശാന്തരനിദ്ദിഷ്ടൈരത്രൈചൊചിതഭെഷജൈ&| 
അഥവാപ്രതികു വ്യാണസ്സിദ്ധിംപ്രാപ്പൊതിനിശ്വയാല്! 

മാംസാബ്ഖു ദത്തെയും വിദ്രധിയേയും കാമുകത്തെയും ൭പെ 
ക്ഷിച്ചുകൊഠംക. മാംസാബ്മൃദമെന്നത വാതപിത്തകഫങ്ങളി 
ല് വെച്ചു ക്ഫസംബന്ധത്തിന്െറ ആധിക്യത്തോടുകൂടി ദ്വ 
മായ മാംസത്തെ ആശ്രയിച്ച് മുഴപോലെ ഉണ്ടാകുന്നു ല്യാധി 
യാകുനു, വിദ്രധിയെന്നത് കുരുവില് ഒരു വകഭേദമാകുന്നു. 
അത ലിംഗത്തിമ്മേലും ഉണ്ടാകും. കാളുകമെന്നത വാതപിത്ത 
കഫങ്ങളാല് ദ്യ മാക്കപ്പെട്ടിരിക്കന്ന മാംസം കറുത്തനിറമാ 
യി വിണ്ട പഴുത്ത ക്രമേണ നുറുങ്ങിപ്പോകംപ്രകാരത്തിലുള്ള 
രോഗമാകുന്നു. ഇവ മുന്നും അസാദ്ധങ്ങളാകുന്നു. ശേഷം രോഗ 

ങ്ങറാംക്ക ഇവിടെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകം പോരാതെവനസാല് ഇ 

തരഗ്ര൩്ഥ ങ്ങളില് പറഞ്ഞവയെചേത്തിട്ടൊ ഈ ഗ്രനഥത്തി 
ല്തനെനെ മറെറാരു ഭാഗത്തിംകല് പഠറഞ്ഞവയെ അവസ്ഥ 
യെ അനുസരിച്ച യോജിപ്പിച്ചിട്ടൊ ചികിത്സിച്ചാല് ശമനംവഖ 
രുമെന്നു നിശ്ചയ മാകുന്നു. 

൫൧. ലിംഗവ്യാധിചികിത്സേതിസംക്ഷെചേണപ്രദശിതാൻ 
അഥാഭിധീയതെയൊനിധ്യപേദാഞ്ചചികിത്സിതം॥! 

ലിംഗപ്യ്യാധിചികിത്സാ ഇങ്ങിനെ ചുരുക്കിപ്പഠകപ്പെട്ടു. ഇ 
നി യോന്രോഗചികിത്സയെ പറയുന്നു. 

യോനിരോഗ്പ്രകര ണം 

൭൨.. യോനിപ്യാപത്സു സധ്യാസുഭൂയിഷ്ഠംകമ്മപാതജില് |. 
ശസ്്യതെസ്നേഫ നാദ്ൃത്രപാതൊത്ഥാസുവിശിഷ്യതെ॥॥ 

നി 

എല്ലായോനിരോഗങ്ങാക്കും സ്നേഹനാദിയായ വാതശമന 
മായിരിക്കുന കമ്മം നല്ലതാകുന്നു. വാതത്താല് ഉത്ഭധിപ്പിക്കു 
പ്പെട്ടതുകഠാക്ക ഏററവും നല്ലതാകുന്നു. 

൭൩. വാതകോപാദ്വിനായോനിപ്രാപ്ലൊതിനചദുഷ്ടതാം! 
ജിത്വാദൌവാതദമേഖവാതൊജുയെദ്ദോഷാന്തരംപുന! 

വാതകോപം കൂടാതെ യോനി ദുഷിക്കാത്തതാകയാല് ആദി 
യില് വാതത്തെശമിപ്പിച്ചിട്ട പിന്നെ അന്യദോഷങ്ങളെ ശ 
മിപ്പിക്ക. ഇങ്ങിനെ യോനിരോഗചികിത്സയുടെ ക്രമമാകുന്നു. 
൫൭ര്. സ്നേഹനംസുകു മാരേണകയ്യാദ്ധാന്വന്തരേണവാ। 

സെദംചനാല്ല്യാസലൃത്രനിതെനൊഷ്ണ്ണുജലൊഷ്ടണാ॥॥ 



പഞ്ചവിംശര്ദ്ധ്യോയഃ ര്രീന്. 

സുകുമാരമൊ ധാന്വന്തരമൊ സേവിപ്പ്പിച്ചു സ്ത്റിശ്ധതയുണ്ടാ 

കേ. കഴല് പുകകൊണ്ടെ ലിയപ്പ്യിക്കുക. 

൫൪൫. ദശമുലകഷായഞ്ചത്രിമിശ്രക സമന്വിതം റ് 

പായയെദലമെതാലദ്ധിധാനംവാതശാന
്തയെ॥ 

ദശമൃലക ഷായം ത്രിമിശ്രകതൈലം മേപ്പ്യൊടിചേത്തസേ 

ലിപ്പിക്ക. ഇത്ര മാത്രമു്ള ചികിത്സകൊണ്ടെ എല്ലാരോഗങ്ങളൂി 

ലും വാതശാന്തി വരുത്തിക്കെഠ0ഠംക. 

വാതികി ചികിത്സാ 

(ബലാഗോക്ഷു കാടി കഷായം) 

൫൬. ബലാഗോക്ഷുരകാഭീരുപയ സ്യാധാപനീനതൈഃ [ 

സദേലാഫൈലഃശൃതംതോയ ംസസിതംഥാന്തി ചഠാതികിം യ 

യോനി സ്ഥലത്തിങ്കല് വായുകോപിച്ച പേദന. കുത്തല്. വ 

ലിച്ചില് തരിപ്പും ഇറുന്മുക കൂരിക്കനതൃപോലെ തോന്തിപ്പിക്ക 

സുംഭനംം കക്കശതാ, മുള പോലെയുള്ള ശബ്ജും, നുരയൊടുകൂ 

ട്ടിയതായി ചുവപ്പൊടു സമ്മിശ്രമായ കഠപ്പുനിഠത്തിലുള്ള ആ 

ലമായ രജസ്സ്രിനെറ സ്രവണം ഒടിയില്ചേദന ജവലയെ ഉ 
തി 

ണ്ടാക്കുന്ന. മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണത്ഷള്കോടുകൂടിയ യോനിരോ 

ഗത്തെ വാതികി എനന പറയുന്നു. രം രോഗം ക്രമേണ ഗു 

ന്മത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കുറുന്തോട്ടിചേര, ഞെരിഞ്ഞി 

ല. ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, അടപതിയ ൯കിഴങ്ങ. മുവ്വിലവേര൪, ത 
കരം. ദേവതാരം ഇവകൊണ്ടു കഷായ വച്ച പഞ്ചസാരച്േത്ത 

സേവിപ്പിക്ക. മേരുപറഞ്ഞ രോഗം ശമിക്കും. 

 (രാസ്ത്രാബ്ബഹതികാദി കഷായം.) 

൭൭. രാസ്ത്ാബ്ബഫതികാദാരുമുസ്ലാഗൊക്ടുരനാഗരൈഃ ! 
ബലാത്രയഗുഹായു ക്കതൈഃശൃതമംഭശ്ചതാ(ശം 

അരത്ത, ചെറുവഴുതിനവേര, ദേവതാരം, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, 

ഞെയിഞ്ഞില, ചുക്ക. കുറുന്തോട്ടിചേര, വെങ്കറുന്തോട്ടിവേര.ം. 

ഉരകത്തി൯ലേര, മുപ്വിലലേര ഇവകൊണ്ടേകഷായംവച്ച പ 

ഞ്ചസാരമേപ്പൊടിചേത്ത സേലിപ്പിക്ക. പാതികി ശമിക്കും. 

(ബലാബ്ദഹതികാദി തൈലം) 

൫൮൮). ബലാബ്ബദഹതികാദ്വന്ദ്വദാരുഭിഃക്വഥിതെജലെ | 

' ശതാഹ്വാനതകഷ്ടാബ്ുകെൌന്തീഭിസ്തിലജംപചേല് ॥ 
൭൭ % 



ര:൭൦ ആരേോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

൭൯. ദത്വചതുശ്ലൂണംക്ഷീരംദ്വിഗുണഞ്ചൈക്ഷപംരസം ) 
പിചുനാധാരിതംയൊനൌതന്നിയച്ചുതിചാതികീം ) 

കുറുന്തേ ട്ടിലേര, ഉയരകത്തിന്വേര. ചെറുവഴുതിനവേരം 
വെഠാവഴുതിനലേര, ദേവതാരം ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച ശ 
തകുപ്പ, തകരം, കൊട്ടം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, അരേണുകം ഇവ 
അരച്ചുക ലക്കി എണ്ണയും എണ്ണയില് നാലിരട്ടി പാലും ഇരട്ടി 
കരിമ്പിന് നീരുംകൂട്ടി കാച്ചിയരിച്ചു അതില് ശീലമുക്കി യോ 
നിപ്രദേശത്തിങ്ക ലിടുക. പാതികി ശമിക്കും. 

അതിചരണാ ചികിത്സാ 

൬൭. ക്രിയാതിചരണായാഞ്ചപ്രായഎഷാപ്രശസ്യതെ | 
ശേ:ഫപ്രശമനഞ്ചത്രകു യയാ ല്പ്രാഗെവലെപചനെ$ഃ ॥ 

൬൧. ശാലൂകാടിഭിരത്രെക്തൈമ്മധുകാദിഭിരെചപാ ! 
തതശ്ചസ്ത്റേഹനാദീനികമ്മാണ്ടുപിചയൊജയേല് ॥ 

വാതകിക്ക പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളും വിശേഷിച്ച നീരുമുണ്ടാ 
യാല് ആ ല്യാധി അതിചരണയാകുന്നു. അതിന്നും മേല്പഠറ 
ഞ്ഞെ ചികിത്സക പ്രായേണ പഠറുന്നതാകുന്നു. അതിന്ന ംരം 
അദ്ധ്യായത്തിങകകര് തന്നെ ശോണിതാബ്ലു , ദചികിത്സയില് പഠ 
ഞ്ഞെ രിക്കുന ശാലൃ കാദികഠം കൊണ്ടൊ മധുകാദികഠംകൊ 
ഭാ ലേചനംചെയ്ത ആദിയില്തനൊ നിരശമിപ്പിക്കയുംപി 
ന്നെ സ്ന്റേഹനാദിയെ ചെയ്കയും വേണം. ഇത്രമാത്രം വിശേഷ 
മുണ്ട. 

പ്രാക്ചരണാ ചികിത്സാ 

൬൨. ധാരയെതപിചുംയൊരൌബ ലാബ്ബഹതികാദിനാ ! 
തൈലേനല്യാപദംയോനെനൊഷ്യന൯പ്രാക് ചരണാംശമം! 

അതി ബാലയായവഠാക്ക മൈഥുന ംസംഭവിച്ചാല് വായുകൊ 
പിച്ച അരക്കെട്ട, ഒടി, തുട. മുട്ടികല് നിന താഴെ ഞെരിയാ 
ണിവരെ ഉ.ള്ളഭാഗം രം പ്രധദശങ്ങളില് ചേദനയെയും യോ 

നിക്കു ചുട്ടനിറല്, ലേദനമുൃതലായ ദോഷങ്ങമെയുമുണ്ടാക്കും. 

അതിന്ന പ്രാക്ചരണാ എന്ന പേരാകുന്നു അതു സംഭവധിച്ചാ 

ല് ബലാബ്ദഹതികാടി തൈലത്തില് ശീലമുക്കിയൊനിപ്രദേ 
ശത്തിങ്കലിട്ടക. 

(അമുതാമുസല്യാദി കഷായം) 
൬൩. അമുതാമു സലിദാരുവരിരാസ്താബലാത്രമെയ 

സിഭ്ധമംഭസ്സ്രിതാസപ്പ്റിസ്ത്റഫിതംപഠായയെതച 



പഞ്ചവിംശാദ്ധ്യായഃ ര൭൧ 

ചിററമൃത നിലപ്പുനക്കിഴങ്ങ, ദേവതാരം ശതാവരിക്കിഴങ്ങ 

അരത്ത. കുറുന്തോട്ടി ഃപര വെങ്കുുന്തോട്ടിചോ ഉയരകത്തിന് 

ലേര, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു പഞ്ച സാര, നെയ്യജവമെ 

പ്പൊടിചേത്ത സേലിപ്പ്ിക്കു. 

(ബലാത്രുയ മു സല്യാദികഷായം) 

൬൪. ബലാത്രയമുസല്യമ്ദസ്ൂപ്്യ പ൪ണ്ണിസ്ഥിരാദ്വയൈ 
ഗൊധുമമധുകദ്രാക്ഷാവൃശ്ചിചസുരദാരഭ।ഃ॥ 

൬൫. അമുതാഗോക്ഷുരാളക്കരാസ്തേക്യരകനാഗരൈഃ। 

സിദ്ധഃകഷായഡ്സുശഷൃതൊഫന്യാല്പ്രാക് ചരണാംക്ഷണാല്ലു 

കുറുന്തോട്ടിചേര. വെങ്കറുന്തോട്ടിപേര, കനമകത്തി ള്ലേര 
നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ കാട്ടുഴുന്നിശചേര; കാട്ടുപ 
യററി ൪വേര, മഓാരിലവേര, മുവ്വിലവേര, കോതമ്പ, ഇരട്ട [മ 
ധുരം, മുന്തിടിങ്ങപ്പഴം, തമിഴാമവേര, ദേഖതാരം, ചിററമൃതൃ 
ഞെങെരിഞ്ഞിലം തെക്കടലപേര, അരത്ത വയല് ല്ൃള്ളിലേര ചു 
ക്ക ഇവകൊണ്ടു കഷായംവലെച്ചു നെയ്യു മേപ്പ്യൊടിച്േത്തസ്േ 

പിപ്പിക്ക. പ്രാക്ചരണാ ഉടനെ ശമിക്കും. 

| 

ഉ ദാവത്താ ചികിത്സാ 

൬൬.തൈലക്കതെനശതാഫ്വായാരജ സാലിപ്യശാടകം ! തെ 
നൊലനഫ്യയൊന്യാസ്യമുദാവത്താംശമംനയെര് 

വേഗോദീരണം ഫേതുപായിട്ട പായുകോപിച്ച യോനിദ്വാ 
രത്തെ നിപീഡനചെയ്തു രജൊനിഗ്ഗ്ുമത്തെ തട്ട കദം. എന്നാല് 
രജസ്സു നല്ലവണ്ണം പോകാതെ നാ യൊടുകൂടി അല്പമായിപൊ 
കയും ച്ചെയും. അതിനെ ഉദാപത്ത എന്ന പറയുന്നു. അതസം 
ഭവിച്ചാല് ശതകപ്പുപൊടിച്ച എണ്ണുയില്നയച്ചു ഒരു ശീലയി 
ല്തേച്ചു അത യോദനിമുഖത്തിംകല് വെച്ചു ഖണ്ഡിക്കുക എ 
ന്നാല് ശമിക്കും. 

൬൭. അസിദ്ധൌത്രയശസപ്റ്രിഷ്ണംബലാത്രിതയസാധിതം। 
തെലംസൈരെയവഷാഭ്ൂര ബലാക്വാഥൌപചപായയേശ! 

ശമിച്ചില്ലായെങ്കില് കറുന്തോട്ടിചേര, വെങ്കറുന്തൊട്ടിചേര 
കാരകത്തി൯ലേര ഇവകൊണ്ടേ കഷായംവച്ചു മേല്പറത്തെമ 
രുന്നു കഠാതന്നെ അരച്ചുകലക്കി മുന്നല് ഒരുഭാഗം നെയ്യുംചെ 
ത്ത എന്ണ്ണുകാച്ചിയരിച്ചു കരിംകറുഞ്ഞിചേര തമിഴാമലേര കറു 
ന്തോട്ടിവേരജവകൊണ്ടുകഷായംവെച്ചു അതിൽ മേപ്പൊടിയാ 



൪ ൭൨. ആരോഗ്ൃകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ക്കിച്ചെത്ത സേവിപ്പിക്ക എന്നാല് ശമിക്കും. 

ജാതഷ്ണി ചികിത്സാ 
൬൮. സ്ത്രിശ്ധ സ്വിനനശരീരായാസ്കൈസ്പൈഃപ്രശമനംഗതെ] 

വായെരരക്തംചസംശൊദ്ധ്യജാതഷ്ടരീംശമനംന യെല്[) 
ശരീരത്തിന്െറ ത്രുക്ഷത ഫേതുലായിട്ട വായുകോപിച്ചപി 

ന്നെയും തനെഠ കോപത്തിസാ നിദാനമായ തൂക്ഷതയ്കത്കു താന് 
തന്നെപോഷകനായിനിന്ന ആത്തവത്തെ ദുഷ്ട മാക്കി ദുഷ്ടാത്ത 
വസംബന്ധം ഫേതുലായിട്ട യോനിയേയും ദുഷിപ്പിക്കുന്നു. ത്ത 
കാലങ്ങളില് ജാതന്മാരായ ശിശുക്കളൊക്കെ മരിച്ചുപോകയും 
ചെയും. അത ഫേതുവായിട്ട മേല്പറഞ്ഞ രോഗത്തിനന ജാ 
ത്തീ എന്ന വൈദ്യന്മാര് നാമധേയത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അത സംഭവിച്ചാല് ഡ്റ്േഹിപ്പിക്കയും വിയപ്പിക്കയുംചെയ്തപി 
ന്നെയും വാതശമനങ്ങളായ ഖഓഷധങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ചുചായു 
കോപത്തെ നല്ലവണ്ണം ശമിപ്പിച്ചുതിന്െഠ ശേഷം രക്തശുദ്ധി ണ 
വജത്തികൊഠാക എന്നാല് ശമിക്കും. 

(ലാക്ഷാദാവ്യ യാടി കഷായം) 
൬൯. ലാക്ഷാദാരപ്വിപിശാലാബ്ദപടൊലബ്ദഹതീദ്വയൈഃ। 

ഫലത്രയയുതെഃകാഥസ്തറസിതൊസ്റലിശൊധനഃ॥ 
കോലരക്ക, മരമഞ്ഞെത്തൊലി, കാട്ടവെമ്ളരിചേര, മുത്തെ 

ങ്ങക്കിഴങ്ങ, പടോലം. ചെറുവഴുതിയവേര, ലെഠാലഴുതിനലെ 
രം ത്രിഫല ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പയൊടി 
ചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. രക്തശൂഭധിചരും. 

(തൃണപഞ്ചകാദി ക ഷായം) 
൭൦. തൂണപഞ്ചകവ്ൃശ്ചീവപയ സ്യാശാരിബാദ്വയൈഃ! 

സെവ്യചന്ദനമൂയ്യാബ്ലപടൊലസുരദാരുഭിഃ॥ 

൭൧. അമുതാക്ഷിരിപൃക്ഷത്വഗ്രെചകിരജനീദ്വയൈ 
വിശാലയാചസം സിദ്ധസ്റ്റിതാഘൃൂതയുതസ്തഥാ॥ 

ദദലചേര, ആററുദദവേര. കരിമ്പിഷലേര, അമധേര. വരി 

നെല്ലി൯ചേര, തമിഴാമലേര, അടപതിയന് കിഴങ്ങ, നന്നാറി 
ക്കിഴങ്ങ., പാവ്ൃള്ളിക്കിഴങ്ങരാമച്ചം.,ചന്ദനംപചെരുംകുരുമ്പലെ 
രം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, പടോലം, ദേഖതാരം.ചിഠറമുത,നാല്ലാ 
മരത്തിന് തൊലി, കടുക്ക,വരട്ടമഞ്ഞൊം, മരമഞ്ഞത്തൊലി;കാ 

ടടചെള്ളരിലേര ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച പഞ്ച സായുംഗെ 

യും മേപ്പപൊടിചേത്ത സേഖില്ലിക്കു, രക്ത ശുദ്ധിഖരും. 



പഞ്ചലിംശാദ്ധ്യായഃ ൪൭.൨. 

(ദാവീപടൊലാദി ക ഷ്വായം) 

൨െ. ദാവ്്രീപട്രോലയഷ്ട 0ഫേവദെവാഫ്വക്ഷീരിവച്ഛഛലൈഃ ! 

തോയെനപരിപക്വചെനശീതമെനചസെച്ചനം ॥ 

_ മരമത്തെത്തൊലി, പടോലം. ഇരട്ടിമധുരം, ദേപതാഠ൭ നാ 

ല്ലാമരത്തിന്൯തൊലി ഇപകൊണ്ടു കഷായംഖെച്ചു തണുപ്പിച്ച 
 യോനിപ്രദേശത്തിങ്കലും വസ്തിഭാഗത്തിങ്കലും ധാരചെയ്ക്ക. 

൫൪െ. തൈനെവമധുയുക്തെനരക്താശയ വിശുദ്ധയെ ! 
യന്ത്രെണാചൂരണംകയ്യാദ്യൊനിദ്വാരാനുഗാമിനാ ॥ 

മേല്പറഞ്ഞ കഷായത്തില് തേന്ചേത്ത യോനിദ്വാരത്തി 
പി വസ്ത്ിയന്ത്രത്തിനെഠ അഗ്രത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ച യന്ത്രത്തി 
നെറ അകത്താക്ക। പിച്ചി രക്താശയ ശുദ്ധിയെ ചെയ്തു. ഇല 
കക്കെയും ചെയ്താല് ജാതഘ്ഠി എന യോനിരോഗം ശമിക്കും. 

അന്തര്മമ്മുഖി ചികിത്സാ 

ഒര". സ്നേഹസ്വേദൊപപന്നായാസെ് സ്പാതഃകുടിലമാജ്ജവം! 
നെഷ്യന്മിസിരജസ്തിശ്ധമുപനാഫെഇയോജയേല്!! 

അതിഭക്ഷണത്തെ ചെയ്തു ൭ടനെ സുരതത്തിങ്കല് വേണ്ടുംവ 
ണ്ലമല്ലാതെ ശയിച്ചാല് അന്നത്താല് പിഡിതനായിരിക്കുന 
വായു യോനിസ്റ്രോതസ്സിന്ന വതുവുമുതലായ പിക്ഷൃതിയെ ഉ. 
ണ്ടാക്കും. അതിന അന്തര്മ്മുഖിയെന്ന പേരാകുന്നു. അതു സം 
ഭവിച്ചാല് സ്നേഫസ്വെദങ്ങളെ ശിലിച്ച പായുകോപത്തെ ശ 
മിപ്പിച്ച കുടിലമായ യോനിസ്റോതസ്സ്രിനെ വേണ്ടുംവണ്ണുമാ 
ക്കേണ്ടതിനും മററുള്ള ദോഷങ്ങളുടെ നിപ്പത്തിക്കുംവേണ്ടി ശത 
കുപ്പപൊടിച്ച ധാന്വന്തരം മുതലായ എണ്ണുയില് നച്ചു ശില 
യില് തെച്ചു യോന്നിമുഖത്തിങ്കല് വെച്ചു കെട്ടുക എന്നാല് ദ്വാ 
രത്തിന്െറ വമുവ ശമിക്കും വായുപ്രെരണ ഹേതുവായിട്ട് അ 
സ്ഥിയൊ മാംസമൊ സ്ഥാനത്തിങ്കള് നിന്ന നീങ്ങുകയും അതു 
കൊണ്ട അടവുമുണ്ടായാല് ആയതും ശമിക്കും 

(അമ,താദശമൂലാദി കഷായം) 

൭൫. അമതാദശമുലാഭ്യാംപൃശ്ചിലെനചസാധിതഃ | 
കഷായ സ്താംനിഫന്ത്യാശുസിതാജിരക മിശ്രിതഃ | 

ചിററമൃത, ദശമുലം. തമിഴാമലേര ഇവകൊണ്ടു കഷായം 
വച്ച പഞ്ചസാര, ജിരകം ഇവ മെപ്പ്യൊടി ചേത്ത സേപി 
പ്പിക്കു. 



ി 

ര൭൪ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

൬൬. പിച്ച ഃക്ഷിര ബലാതൈലപ്രയുക്തൊധാരിതസഡ്സ്ൂദാ 
സഘ്ാഫെനനയെച്ചഛൂാന്തിമന്തര്മ്മുഖ്യാഖ്യമാമയം | 

ക്ഷിരബലാതൈലത്തില് ശീലമുക്കി യോനിപ്രദേശത്തികല് 
ല്ലാ സമയവുമിട്ടക, ഏഴ ദിപസംകൊണ്ട അന്തര്മ്മുഖിയെ 
ന്ന യോനിരോഗം ശമിക്കും. 

സൂചിമുഖി ചികിത്സാ 

൭൭. സ്ത്ിശ്ധസ്വിന്നശരീരായാഃകൊഷ്ഡക്ഷീരമധിശ്രിതം | 
വെണുപത്രബ ലാദ്വന്ദ്വജിരകെക്യരകൈന്നിശി! 

൭൮. പിതവത്യാശ്ചസപ്ലാഹംപിചു നറുസ്റേഹിതെഭഗെ! 
ഡ്രെവൈശ്യൌദന്ധയംകീ ല്ലേ ക്ഷ് ണംതദ്വാരസമ്മിതം ॥ 

൭൯, ബലാശതാഹ്വാവൃശ്ചീപതിലകത്വക്ച് ശൃതാംബുനാ । 
യാമാദ്ധംസമ്യഗാസിച്യകിലംതത്രൈപധാരയെല് ॥ 

൮൦. സമ്മാജ്ജ്യനാളീ ബാഷ്ട്യെണസ്വൊദയിത്വാതതൊലഷ്മു। 
സ്വയംനിചപതിതെകിലെപിചുംസന്ധാരയെതച!! 

൮൧. എകാഫഹംസമതിത്യാഥകിലംസ്ഥു ലതരംതതഃ 
പ്രവെശ്യകുയ്യാരുപ്രാഗ്വച്ചതദ്വദേവംക്ൃരമൊത്തരൈഃ॥ 

യതൈസ്ഡ്സ, ചിമുഖിംവൈദ്യശ്ശൂനകൈഃപ്രശമംനയെരു। 

മാതാവ വാതകോപകരങ്ങളായരിക്കുന ആഹാരവിഹാരാ 

ദികമളെ ശീലിക്ക നിമത്തമായിട്ട കോപിച്ചിരിക്കുനന വായു ആ 

കാലത്തിങ്കല് ഉ ല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിശുവിനെറ യോനിയാകു 
ന അംഗത്തിന്ന കാരണമായ ശുഷ്ണ്രാത്തവത്തെ ദുഷ്ട മാക്കിയാ 

ല് യോനിയുടെ ദ്വാരം നനെ ചെറുതായിപോകും. അതിന്നു 
സൂചീമുഖ! എന്ന പേരാകുന്നു. അത സംഭവിച്ചാല് വാതഫര 
ങ്ങളായ തൈലങ്ങളെ കൊണ്ട സ്റ്റിശ്ധതയുണ്ടാക്കി വിയല്ല്റിച്ച 
വാതഫരങ്ങളുായ തൈലങ്ങഠംകൊണ്ട ഏഴുദിചസം പിചു ഇടു 

കയും ആ ദിവസങ്ങളില് അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിരെറ ശേഷം 

മുകയില, കറുന്തോട്ടിലെര., ഉരരകത്തിന്വേര, ജീരകം വയല് 

ചുള്ളിപേര, ഇവയിട്ടു കുറുക്കിയ പാല മദ്ദൊഷ്ണ്ുമായാല് സേഖ] 

പ്ിക്കയും ചെയ്തുതിന്െറ ശേഷം യോനിക്ക അപ്പോഠം ഉള്ള 

ദ്വാരത്തോട സമമായി കെടെശത്തിന്െഠറ ശകലം ചെത്തി മി 

നുപ്പിച്ചു ആയത യോനിദ്ധാരത്തിങ്ക മ തിജകി കുരുന്തോട്ടിചേ 

൭, ശതകുപ്പ, തമിഴാമലേര, മയിലെള്ളിന് തൊലി, ഇവകൊ 
ണ്ട കുഷായംവെച്ചു തണുപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട മുന്നെമുക്കാരനാ 

ഴിക ധാരചെയ്തു കെടെശത്തിനെറ ശകലമെടുക്കാതെതൊത്ത। 
നത തി 



പി 

ക 
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കുഴല്പുക കൊണ്ട അല്പമായി പിയപ്പിച്ച കെടെശത്തിന്െഠ 

ശകലം താനെപീണാല് വാതഹരത്ങളകായ തൈലങത്റാകൌ 

ണ്ട പിചുവിനെ ധരിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഒരുദിപസം കഴി 

ഞ്ഞാല് മുമ്പെവെച്ച ശകലത്തിനെക്കാഠം അല്പം വലുതായശ 

കലത്തെവെച്ച മുന്പ റഞ്ഞപ്രകാരമൊക്കെ ചെയ്ത്യും ഇങ്ങി 
നെക്രമത്താലെ വലിയ ശകലങ്ങഠാ തിരുകുകയും മെരുപേഠഞ്ഞ 

പ്രപൃത്തികമെയും ചെയ്ത പതുക്കപ്പതുക്കെ അതിന ശമനം വ 
രുത്തിക്കൊറാം ക. 

൮൨. അസിദ്ധൌതുനിജിഫ്രീയാദ്രവൈദ്ദൊായല്സഫജൈവ 

സാ। തഥാപികുത്രചില്കാചിച്ഛാമ്യെടിതിമതസ്ഥിതിഃ॥ 

മേല്പ്ഠഞ്ഞപ്രുകാരംചെയ്തു ശമിപ്പിപ്പാന് കഴിയാതയായാ 
ലും താല് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്ചികഠം പാഴിലായെല്ലെൊ 
എന്ന വിചാരിച്ച വൈദ്യന് ലജ്ജിക്കരുത. മേരഅപറഞ്ഞ രൊ 
ഗം സഫജമാകയാര അസാദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെത്രെ ചേ 
രേണ്ടത. എന്നാലും വല്ലയൊരെടത്തമഒന്ന ശമിച്ചു എന്നു വരേണ്ട 
തിനാ വഴിയുണ്ട എന്നാകുന്നു ആചായുമധസ്ഥിതി. അതുകൊ 
ണ്ട യത്ാംചെയ്തു നോക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ശുഷ്ട്രാ ചികിത്സാ 

൮൨൩. ശുഷ്ടായാംതെലമൈരണ്ഡംപായയിത്വാപയൊയുതം! 

അപഹായ മലസ്തംഭംസ്പെഹസ്വെദവിധെ പരം 

൮ര'. പായയെല്സഘ്ൃതംക്വാഥംപിദായ്യാദിശൃതംസദാ । 
ധാരയേതചതൈലാര്ദ്രാംയൊരൌവത്തിഞ്ചലാപഹാം! 

ജതുകാലത്തിങ്കല് വേഗരോധം ഫേതുവായിട്ട കോപിച്ചിരി 
ക്കുന്ന വായുഖവിനാരു മലമുത്രങ്ങളുടെ ബന്ധത്തോടുകൂടെ ഉ. ണ്ടാ 

ക്കപ്പെടുന്ന യോനിശൊഷത്തെ ശുഷ്ല എന്ന പറയുന്നു. അത 
ഏററവും വേദനയെ ഉ.്ടാക്കുകയുംചെയ്യും. അതിന്നു സ്നേഹ 
സ്വേദപിധിയുടെ ശേഷം അവനെക്കെട്ത്ു പാലില് ചേത്ത 
സേവിപ്പിച്ച പിരേചിപ്പ്ിക്കയും വിരേചിപ്പിച്ചുതിന്െറ ശേ 
ഷം അഗ്നിബലം ഖെണ്ടുംപ്രകാരത്തിലായാല് പിദായ്യാദി കു 
ഷായം നെയ്യു മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്കയും വാതഫരമാ 
യ തൈലത്തില് നയച്ചുതിരി യൊനിയില് എല്ലായ്ക്രോഴം ധരി 
പ്പിക്കയും ചെയ്തു എന്നാൽ ശമിക്കും. 

വാമിനി ചികിത്സഃ 
൮൭. വാമിനിംശമയെല്സ്നെഫസ്വെദനൊത്തേരവസ്തിഭിഃ ! 

റ, 



൨൫൪൫൬ ആരരൊഗ്യക ലൂദ്രമെ' ബാലചി കിത്സായാം 

കഷായെണബലാതൈലവിമിശ്രെണബലായയുതെഃ ! 
൮൩൬. ദശമൂലപയസ്യാബ്ദവരീമുസലികന്ദകൈഃ [ 

സുപ്യപര്ണ്ണീശതാഫ്വാഭ്യംവിഹിതെനസദാരഭിഃ ॥ 
യോനിയില് നിഷിക്തമായ ശ്തുക്ണത്തെ ആറാം ദിപസമൊ 

ഏഴാംദിപസമൊ പുഠത്തെക്കാക്കുനനതായ യോനിരോഗത്തി 
ന പാമിനി എന പേരാകുന്നു. അതിന വാതശമനമായ 
തൈലംകൊണ്ടെ പിഴിഞ്ഞെവിത്തുകയുംവിയപ്പിക്കയും ഉത്തരവ 
സ്തിലെക്കുകയും ചെയ്തിട്ട കറുന്തോട്ടിലേര, ദശമൂലം, അടപ 
തിയന്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, നിലപ്പ 
നക്കിഴങ്ങ, കാട്ടഴുന്നി൯ചേര, കാട്ടപയഠറിന്ചേര ശതകുപ്പ, 
ദേവതാരം. ഇവകൊണ്ടു കഷഠയംവെച്ചു ബലാതൈലം മെ 
പ്പൊടിചേത്ത സേവിപ്പിക്ക എന്നാല് ശമിക്കും. 

ഷണ്ണരൊഗത്തിസ ചെയ്യേണ്ടത. 

൮൭. യയാന്തദ്വൈെഷിണിനാരിസദാസ്യാച്ചതഥസ്തനീ | 
ഷണ്ണ സം ജ്ഞാമുപേക്ഷെതയൊനെസ്താം വ്യാപഭംബുധഃ॥ 

യാതൊരു രോഗംകൊണ്ട സ്ര എല്ലാസമയവും പുരുഷനൊ 
ട്ട ചേച്ചയില്ലാതെയും മുലയില്ലാതെയും ഭപിക്കുന്നുവൊ ആ 
യോനിരൊഗത്തിന്ന ഷണ്ണമെന്ന പേരാകുന്നു. അതിനെ അ 
റിവുള്ളവന് ഉ.പേക്ഷിക്ക എത്രെ ചെയ്യേണ്ടത. 

മഫായോന। ചികിത്സാ 

(ഷാഷ്ടരികതെലം) 

൮൮. ഷഷ്ടികാനാംതു ലാംപക്ത്വാക്ഷിച്ചവാം ഭസിപഹൊന്മി 

തെ! അഷ്ടഭാഗാവശേഷേസ്മിന്ഫരിണിമാംസജംരജഃ॥ 

൮൯. തുല്യം സംയോജ്യട ശ്ധഞ്ചകഷാശൈഃപിഷ്ടകല്ലതിതൈഃ। 

ശൈലേയഘഠനദേലാഘ്വശതാഹ്വാനത സൈന്ധ വൈദ 

൯0. കാകൂാനു സാരിസരളരാസ്പാഖരസികാദ്വയൈഃ | 

കണ്ഡലീമൂലനിഗ്ഗൂണ്ഡിഗൊധികാപ്പല്ലലൈരപി॥! 

൯൧. തൈലപ്രസ്ഥംപചെദ്ൃത്വാകഡു ബംപ്രത്നസപ്പ്ിഷഃ | 

തദദ്ധം ചപ്രിയാമ്കൊത്ഥസ്ററേഹഫസ്വ്യൈരണ്ഡജസ്യച ॥ 

൯൨. ആക്ഷ സ്ൃകു ഡുബദ്വന്ദപംസ്കെഹ സ്യാഖിലസമ്മിതം 

ആഴജംക്ഷിരഞ്ചതല് പൂതംലെപസെകാദികമ്മഭിഃ ॥ 

൯൩ .മഹായൊനിസ മാഖ്്യാനമാമയംവിനിയച്ഛുതി 

സവ്യാംശ്ചവാതജാന്ദ്രൊഗാന്യക്ഷ്മാണമപിദാരണം! 
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ന്ര. തദിദംഷാഷ്ഠികംതെലംഫെളെ ന സമുടിരിതം 

നാദ ഭപ്രാപ്യാതിചത്തെതനകശ്ചിദപ്യ൯ിലാമയ 9 

മരു തുലാം നവരനെല്ല അദുചത്തനാലിടങ്ങഴിലെള്ളത്തില് 

ക്ഷായംവച്ചു എട്ടിടങ്ങഴിയാക്കി അരിച്ചെടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ടെ 

ചലം മാ൯പേടയുടെ മാംസം മുപ്പത്തി ണ്ടിടങ്ങഴി വെള്ള 

ത്തില് കഷായംവച്ച എട്ടിടങ്ങഴിയാക്കി കരറഠി അതില്ചേത്ത 

എട്ടിടങ്ങഴിപാലും ചേത്ത കന്മതം മുത്തത്മക്കിഴങ്ങ, ദേവതാ 

രം, ശതകുപ്പ, തകര ഇത്തുപ്പ, ൭ലുവ, ചരജം, അരത്ത. കു 

രിങ്കരശിന്പട്ടം ചെങ്കരശിന്പട്ട്, ഇശഭ്ഭിന്പേര, കരുനൊ 

ച്ചിവേര, രതുതുവളത്തജിര, ഇവ മുമ്മ, ന്ന കഴഞ്ച അരച്ചുകല 
ത 

ക്കി നാനാഴി എണ്ണയും നാഴി പഴെനെയ്യും കൂരി മുറ എട്ട്ുയും 
൭ രി തതുവണക്കെപ്ുയാ ഇരുനാഴി താനിഎണ്ണുയം എട്ടുനാഴി 

ആട്ടിന്പാലുംചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു ലേപനംമുതലായ കമ്മ 

ങ്ങ ചെയ്താല് മഹായോഗി എന്നുപേരായ യോനിോഗം ശ 
മിക്കും വായുകോപിച്ചു യോനിമുഖത്തെയും ഗഭാശയത്തെയും 
സ്തംഭിപ്പിച്ച വലുതായ പേദ൯യെയും യോഗനിദ്വാരത്തിന്ന ആ 
ധികമായ വികാസത്തെയുമുണ്ടാകും. അതെത്രെ മഹായോനി 
എന രോഗമാകുന്നാത. മേല്പറഞ്ഞതൈെലം അതിനെമാത്രം ശ 
മിപ്പിക്കുമെന്നുതന്നെ അല്ല എല്ലാ പാതപ്യാധികളേയും പാരി 
ച്ച ധാജയക്ഷ്യാപിനെയും ശമിപ്പിക്കും. മേല്പറഞ്ഞെതെലം ഫെ 

കൂചോയ്ുനാരു പറകപ്പെട്ടതാ കുന്നു. 

(യവജീരകാദി കഷായം) 

൯൫. യവജീരകവൃശ്ചീചരെചകിചപ്യചിത്രകൈഃ ! 

വെണുപത്ര ബലാദ്വന്ദ്വമിസിഭിശ്ചശൃതംജലം ॥ 

൯൬. ഘൃതജീരക സംയുക്തംപിബന്തിനാംപ്രഗെതരാം | 
പഞ്ചാഫെനശമംയായുമ്മഹായോനാിഗദാത്തയഃ ॥ 

യവാം, ജീരകം. തമിഴാമവേര, കടുക്ക, കാട്ടമുളകിന്വേരം 
കൊടുലേലിക്കിഴങ്ങ, മുകൂയില, കുറുന്തോട്ടിലേര., രരകത്തിന് 
ലേര, ശതകുപ്പ ഇവകൊണ്ടു കഷായ വച്ചു നെയ്യും ജിരകവും 

മേപ്പൊടിചേത്ത' ഏററവും പുലച്ചെ സേപിപ്പിക്കു. അഞ്മുദി 
വസംകൊണ്ടു മേല്പഠഞ്ഞ രോഗം ശമിക്കും. 

൯൭. വനപാടലികാവലു,പരാഗൈകമ്മധുമിശ്രിതെഃ 
വപരാംഗെചരിതൊലെപചൊമഹായോദിംനിയ ചത്! 

൧൧൪ 

മലമ്പാതിരിയുടെ തോല ചൊടിച്ചു തേനില് ചാലിച്ചുയോ 
റു ൫൮ % 



൪൫൮ അആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

നിപ്രദേശത്തിരംല് എല്ലാടവും പുരട്ടുക. മേല്പഠഞ്ഞരോഗം 
ശമിക്കും. 
൯൮. പത്തമെനിമീലനംബപ്രാപ്പെപത്മിനീകന്ദമുദ്ധ,തം ॥ പാലാ 

ശൈടകസുമൈസ്സ്ാദ്ധംപിഷ്ടവാതെനകൃതൊപിവാ റ 
താമരപ്പവ് കൂമ്പിയാിരിക്കുമ്പോം താമരയുടെ കിഴങ്ങ പറി 

ച പ്പാശിനെഠ പുവ്വ സമമായി ചേത്തരച്ചു അതില് തേനും 
ചേത്ത മേരുപ്രുകാരം പുരട്ടക മേല്പഠഞ്ഞ ല്യാധി ശമിക്കും. 

പചൈത്തികി ചികിത്സാ 
൯൯. പൈത്തിക്യാംശീതളൈ കയ്യാല് സിദ്ധെനാനിലനാശ 
നൈഃ | സ്ന്റേഷേനസേകംപിത്തസ്ൃശമനെനസസപ്പ്ിഷാ 4 
തന്െറ കോപകാരണങ്ങമിലെതെങ്കിലുമുണ്ടാകുയാല്കുപി. 

തമായിരിക്കന പിത്തം യോനിപ്രദേശത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട 
കുട്ടനിറല്, പഴ്ുപ്പ, ദഗ്ഗുന്ധം, പനിമുതലായ ഉ.പദ്രവത്തെ ഉ 
ണ്ടാക്കും അതിനെ വൈദ്യന്മാര ചൈത്തികി എന്നു പറയുന്നു. 
അതു സംഭധിച്ചാല് ശിതചീയുങ്ങളായ കറുന്തോട്ടിചേര, ശതാ 
പരിക്കിഴങ്ങ മുതലായ ഓഷധങ്ങഠാംകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച ആ 
പ്രകാരമിരിക്കുനണ ഓഷധങ്ങളെ കലൃ,മാക്കി എഴ്ണ്ണ്യും നെയ്യും 
തുല്യമായിചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചഅതുകൊണ്ട പിഴിഞ്ഞു 

(ബലാഗോപാംഗനാദി തൈലം) 

൧ഠഠ.ബ ലാഗോപാംഗനാഭീരുമുസലീകന്ദയഷ്ടിഭിഃ ॥ സാമു 
താഭിശൃതെതോയെ മഞ്ജിഷ്ഠായഷ്ഠടിചന്ദനൈഃ ॥ 

൧൦൧൧.കല്ലിതൈസ്റ്റപ്പിഷാതുല്യംപക്വംതൈലമരുത്തമം | 
ലെപാദൌതത്രതെന സ്യാല് പൈത്തിക്യസ്ത്രസാശമഃ॥ 

കറുന്തോട്ടിലേര, നന്മാഠിക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, നില 
പ്യനക്കിഴങ്ങ, ഇരട്ടിമധുരം. ചിഠറമൃുത ഇവകൊണ്ട കഷായം 
വച്ചു മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം ഇവ അരച്ചുകല 
ക്കി എണ്ണയും നെയ്യും സമമായിച്ചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. ഈയ 

തൈലം പുരട്ടവാനും പിഴിഞ്ഞുലി ഴ പാനും യല്ലതാകുന്നു. ആ 

രുകളെ ചെയ്താല് പചൈത്തികി ശമിക്കുകയും ചെയും, 

൧൦൨. പാകോത്തരായാംപൈത്തിക്യാംന്യഗ്രൊധാദിശൃതാം 

ബുനാ । പരിഷേകംപ്രകയ്വിതദുഷ്ടെഗന്ധെച്ചഭൂയസ॥ 

പഴുപ്പൊ ദുഗ്ശുന്ധമൊ അധികമായിട്ടുണ്ടായാല് ന്യഥ്രൊധാ 

ദികൊണ്ട കഷായംവച്ചു ധാരയി ടുക, റ 



പഞ്ചലിംശാദ്ധ്യായഃ ൂ ൪ ൫൯ 

൧0൩. തത്രജ്വരൊത്തരായാന്തുഗുമൂചിപപ്പടാംബ്ുമെടഃ। 

സൊശിരധാന്വദുസ്പുശെദക്വഥിതംഫിതമംബുച 

പഠനിഅധികമായി ഉണ്ടായാല് ചിററമുതം, പപ്പുടംമുത്തെ 

ങ്ങക്കിഴങ്ങ., രാമച്ചം കൊത്തമ്പാലയരി, കൊടുത്തുവ്വപേരഇ 

പകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച സേവിപ്പിക്കു. 

ഫഠര്. അതിമാത്രാത്തവാത്ുദ്ധൌദാവിലാക്ഷാഫലത്രയൈ 8 

ബലാത്രയയുതൈസ്സ്ിദ്ധംനിയു,ഫംപായയെന്നിശ!
 

രജസ്സിനാ ഒട്ടംതന്നെ ശുദ്ധിയില്ലാതെ പോകല് മരമഞ്ഞ 
സു വി 

ത്തൊലിം കോലരക്കും ത്രിഫല ഇവകൊണ്ട കഷായ ംവച്ചുആഅ 

ത്താഴത്തിനെ വമുഖഷെ സേവിപ്പിക്ക ഇവ ചെയ്താല് െപത്തി 

കീ, എസ യോനിരോഗം ശമിക്കും. 

രക്തയൊനി ചികത്സാ 

(സിദ്ധാമുത ഏൃതം) 

൧൦൫൭. പാഠാസമംഗാലില്വാബൃബലാത്രയ വൃഷാംബുഭിഃ। 

ജംബുകുതാസ്ഥിലോദ്ധ് റത്വഗുശീരൈശ്ചശൃതെജലെ॥ 

൧0൬. ശൈലെയ ധാതകിപുഷ്്ചസു കാംബഷ്ടഗൈരികൈഃ।! 

മുസ്ലാശന്മലിനിയ്യാസചന്ദനദ്വയപത്സകൈഃ!! 

൭0൭. മധുക  തിപിഷാകൌന്തിശാരിബാപത്മകെസരൈഃ। 
മധുകപുഷ്ടഭൂനിംബധനികശേതലെധിഭിഃ। 

൧ഠ൮. ഡാഡിമത്വഗ്വചാഭാങ് ഗീഫെനബിജകടന്നടൈഃ।! 

ഉദുംബരഫലാഭീരുമുസലികന്ദജീരകൈ&। 
൧0൯. മഞ്ജിഷ്ഠാഞ്ജെനനാഗാഫഹ്വപഫലിനീഭിശ്ചകല്ലതിതൈഃ। 

സിദ്ധം സിദ്ധാമൃുതംനാമരക്തയോനിംജയെല്ശുൃതം।। 

യോനിയില് നിന്ന അധികമായ രക്തം സ്രലിക്കുന്തിന്ന 
രക്തയോനിയെണന പേരാകുന്നു. അതിന്ന പാടക്കിഴങ്ങ, പട൪& 
ചുണ്ടലേര, കൂവളത്തി൯ലേര, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോട്ടി 
വേര.വെക്കറുന്തോട്ടിവേരം കൌാരകത്തിന്വേര,തആടലോടകത്തി 
ന്ലേര, ഇരുവേലി, ഞാവല്തൊലി, മാങ്ങയണ്ടിപ്പരുപ്പപാഠ 
ച്ചൊററിത്തൊലി,രാമചും ഇവകൊണ്ടുകഷായംയച്ചു കന്മതംം 
താതിരിപ്പൂപ്ല താര്താവല്വേര, അമ്പഴത്തിന്തൊലി,കാലിമ 
്ുംമുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങം ച്ലതപ്പശംചന്ദനം, രക്തചന്ദനം. കു 
ടകപ്പാലയരി, ഇരട്ടിമധുരം അതിചിടയം, അരെണുകം.നഗ്നാ 
റിക്കിഴങ്ങ, താമരയല്ലി ഇരിപ്പപ്പുവ്വ പുത്തരിച്ചുണ്ട ചേരുമ്മല്, 
തൊലി; കൊത്തമ്പാലയരി,സഘസ്റേധി, താളിമാതളുങ്ങയു 

ക്കം 



ര:൬ഠ൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാല ചികിത്സായാം 

ടെ ഓട,വയമ്പ, ചെറുതേക്കിൽവേര, കശകശ, പലകപ്പയ്യാ 
സിചേര, അത്തിക്കായ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങം 
ജീരകം, മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി,അഞ്ജയക്കല്ല,നാഗപ്പുവു, ഞാഴൽ. 
൮ ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സേവി 

പ 
(ഭ൮൮0 സാരാദ! ഏതം) 

൧൧൧. ഭൂവ്യ സോരമഭിത്രുണാംകുന്ദ സ്യചരസംസമം!। 
മുസലീകന്ദദുസ്ലൃശജംബുത്വശിശ്ശു തെജലെ॥ 

൧൧. താക്യാംനല്ലെസമായോജ്യതദഷ്ടാംശെനസമ്മിതം। 
ഘൃതംപയസ്സ്റമംദത്വാച്വ്വൊക്തൈഃ പിഷ്ടകല്ലതിതൈഃ॥ 

൧൧൨. ശൈലെയാദ്യൌഷധൈഃപക്വംരക്തയൊന്യയംഘി 
തംപരം! രക്തപിത്തെഷ്ു സദ്വെഷ്ുപ്രദരെഷുചശസ്യതെ॥ 

കറുകനിര ഇടങ്ങഴി ൧. ശതാഖരിക്കിഴങ്ങിന്െഠ നീര ഇട 
ഞഴി ൧. നിലപ്പുനക്കിഴങ്ങ, കൊടു ത്തുവ്വവേര, ഞാവല്തൊലി 
ഇവകൊണ്ടു ഖെച്ചുകഷായം ഇടങ്ങഴി ൨. ഇവമുന്നും മരു പാ 

ത്ൂത്തിലാക്കി മുന്പറഞ്ഞ നെയ്യിനെറ കലൃത്തിന്നപഠഞ്ഞമ 

രുന്നു കഠംതന്നെ എല്ലാംകൂടി ആറു കഴഞ്ച അരച്ചുകലക്കി നാ 
ഴിനെയും നാഴിചാലുംചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു സേപിപ്പിക്കുക 

രക്തയൊഠിക്കും രക്തചിത്തത്തിന്നും അസ്തശ്രരത്തിന്നും ഹിത 

മാകുന്നു. 
(വസുകാടി ഗുളു) 

൧൧൨൩. വസുകാഭീരുദുസ്പശബലാനമദചന്ദനൈഃ। 
ഭൂനിംബലാരിമുസ്താഭിവ്ൃത്സകൈശ്ചശൃതെജല്െ 

ി 

$ ൧൧ ര്. ദ്രോണപ്രമാണെൌസംയോജ്യജിണ്സുംഗുമപലാഷ്ടകം 
പാകെനസാന്ദ്രതാംനീതെസിദ്ധാമുതഘൃയതൊദിതൈ$ 

൧൧൪൫. കല്ലെചൌഷധൈകൃതംകുണ്ണം ദ്വിപലംതത്രയൊജയെ 

ല് | അഥാഖതായ്ുസല്പാത്രെ പൃസ്കംരക്ഷെത്തദഭൌഷധം॥ 

൧൧൬. മധുനാലോഡ്യതന്മാത്രാംപ്രാശയെല്പ്രാതരുത്ഥിതാം 

പക്ഷമാത്രപ്രയോഗാല്സാരക്തയൊനിംയിയചല്ഛുതി 

താര്താവല്വേര. ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, കൊടു ത്തുവ്ൃവവേരയ കു 

റുന്തോട്ടിലേര, രാമച്ചംചന്ദനംവൃത്തരിച്ചുണ്ടചേരുമ്മ൯തൊ 

ലി,ഇരുലേലി,മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കുടകപ്പാലയരി ഇവകൊണ്ടു 

ഖെച്ചുകഷായംഇടങ്ങഴി ൧൬. അതില് ൮ പലംപഴയ ശക്കു 

ര ക്ലക്കികറുക്കി സാന്ദ്രമായാല് സിദ്ധാമൃതഘൃതത്തിനെഠ കു 



പഞ്ചവിംശാദ്ധ്യയ& നി ര് ൬൧ 

മു,ത്തിന്നുപറഞ്ഞു മരുന്നുകറം പൊടിച്ച ഒക്കക്കൂടെ രണ്ടുപലം 
ചേത്ത ലാങ്ങി ആറിയാല് പാത്രത്തിലാക്കി അതില്നിണ വെ 
ണ്ട സമയം ധേണ്ടതെടുത്ത തേ൯ചേത്ത അയവുവരുത്തി രാ 
വിലെ സേവഖിചിക്ക. പതിനഞ്മുദിപസം മേല്പ്രകാരം ചെ 
യക്കാല് രക്തഃയാനി ശമിക്കും. 

ന്  മ്ലൈഷ്ട്രികി ചികിത്സാ 
ര 

൧൧൭. പിപ്പലീലോഫവപത്ഥ്യാ൯ാംചൂ ണ്ട മാക്ഷികസംയുത&! 
പ്രലെപാദ്ധ്യാപദംഫന്തിയൊധെയ്യാദ്രൈഷ്ടികീമതാ॥ 

അഭിഷ്യന്ദികളായിരിക്കുന്ന ആഹാരത്ഃമെ ൭പയോഗിക്കു 
നിമിത്തമായി കോപിച്ച കഫം യോനിയെ ആശ്രയിച്ചുനി 
ന്നിട്ട യോനിക്ക തണുപ്പ, ചൊറിച്ചില്, പെളുപ്പനിഠം, പഴ 
ക്കല്, പഴുപ്പോടുകൂടിയ ജലസ്റ്രാവം ഇവയെ ഉണ്ടാക്കും. ആ 
തിനെ ഒദ്രൈഷ്ടികി എസ പരയുന്നു. അത സംഭവിച്ചാല് തി 
പുലി, ഉ.രുക്ക, കടുക്ക ഇവ പൊടിച്ചു തേന്ചേത്ത പുരട്ടുക. 

(ജംബ്വാര്്മ സാരാദി തൈലം) 

൧൧൮.ജംബപാര്്മ സാരകൈഡയ്മുലോ ഷ്ധ, തിന്ദുകവലുഹ,ലൈ | 
സിദ്ധൈകഷായെധാത്രിത്വശ്ധാതകീമധുകോല്പലൈഃ 

൧൧൯. വിരളാമുലവല്പംത്വക്പത്രകാസിസദാരുഭിഃ। 
കൈശികിനതചൊരൈശ്ചചിഷ്്ടൈഃകല്ലീകൃതൈ ചേചെര॥ 
൧൨.൦. അജാമുത്രംസമംഭത്വാദധിമസ്ത്ചതുഗശണം! 

തൈലംാന്തിതദട്ംഗാക്ൈ്മഷ്ടികീംനാത്ര സംശയ ഃ॥ 
ഞാവല്ക്കാതല, മാവി൯കാതല., കുമിഴി൯ചേര പാച്ചോ 

ററിത്തൊലി, പനഞ്ചിത്തൊലി ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വച്ചു 
നൊല്ലിത്തൊലി, താതിിപ്പപ്പ, ഇരട്ടിമധുരം, ചെങ്ങഴിനീക്കി 
ഴങ്ങംകഞ്ഞെക്കൊട്ടകത്തിനൂലേരിന്മേള്തൊലി ഇലധഖങ്ങത്തൊ 
ലി, പച്ചില, കാരിയം, ദേചതാരം, മാശി തകരം കച്ച രി 
ക്കിഴങ്ങ ഇവ അരച്ചുകലക്കി എ്ത്ുഠും എണ്ണുയോളും പിടയാ 
ടി൯മൂത്രവും അതില് നാലിരട്ടി! ചെതരവെച്ചവും ചേത്ത കറു 
ച്ചിയരിച്ച വുര൪ട്ടുക. 

(ധാത ക്യാദ! കഷായം) 

൨0.൭0 ധാതക്ധപദേവറ്റദാധ്ിദാക്ഷായണ്ടിപ്പവൈ$ 4 

സക്ഷിരിപല്ലൈഭക്വാഥശ്ചപരിഒ ഷകെത്രശ സ്ൃതെ! 



൪൬൨ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

താതിരിപ്പുവ്വ,ഞമപേര, ദേവതാരം, മരമഞ്ഞത്തൊലി. കട 
ക്ക,കുഴിമുത്തങ്ങം, നാല്പാമരത്തിന് തൊലി ഇവകൊണ്ടെ കഷാ 
യ വേച്ചു ധാരയും ചെയ്തു. എന്നാല് ദ്രൈഷ്ടികി ശമിക്കും. 

ലോഫിതക്ഷയയുടെ ചികിത്സാ 

൧൨.൨. വിദായ്യാദികഷായ സൃപാനെനസഫസപ്പ്റിഷാ 
ലാക്ഷാരജൊയുജൊയദ്വാജെതപ്യാലോഫിതക്ഷയാഠ്ു 

വാതപിത്തങ്ങളുടെ കോപത്താല് യോനിപ്രദേശത്തിങകല് 
ചുട്ടനിറല്ര, വൃഷ്ഠികറക, നിഠപ്പകച്ചഇപയോടുകൂടെ ഉല്ഭപി 
പ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ രജോഥാശത്തെ ലോഹിതക്ഷയ എന്ന പ 
യുന്നു. അത സംഭവിച്ചാല് വിദായ്യൂാദി കഷായമൊ നെയ്യോ 
അരക്കി ൪പൊടിയൊച്േത്ത സേവിപ്പിക്ക എന്നാല് ശമിക്കും. 

പരിപ്പു, താ ച്ചികിത്സാ ക 

൧൨.൩... വാതപിത്തഫരൈല്ലെപസ്സെകസ്ലൈലെനതാദൂശാ! 

ക്വാഥെനദശമൂലസ്യസക്ഷീരെണൈവഖലക്യേതഃ ॥ 

൧൨൪. അഥവാലോള്കുനിപത്വഗ് ബലാമധുകലൈരിണാം। 

പരിപ്പു, തായാസ്സ്രംശാന്തിമചിരാദെഖസാധയേല്॥ 
ദ്യാമായിരിക്കുഷ പിത്തത്തോടുകൂടിയവര്ഠാ പുരുഷസം 

യോഗത്തിങ്കല് തുമ്പല്മുതലായ വേഗങ്ങളെ ഒതുക്കിയാല് പി 

ത്തത്തോ$ സമ്മിശ്രമായി ഭപിച്ചിട്ട പായു അവളുടെ യോനി 

യെ ദുഷിപ്പിക്കും. ലീപ്പും പേദനകൊണ്ടു തൊട്ടുകൂടായ്ക്കു, കറപ്പ, 
മഞ്ഞര്ാനിറം ഇവ സമ്മിശ്രമായ! രജസ്സ്റില് കാങ്ങം രേം ലക്ഷ 

ണങ്ങളോടുകൂടിയതായ ആ രോഗത്തെ പരി ച്,ത എന്നപഠ 

യുന്നു. അത സംഭവലിച്ചാല് പാതപിത്തശ മനങ്ങളായിരിക്കുശ്ന 

മാഷധങ്ങഠാകൊണ്ടെ ലേപനവും വാതപിത്തശമനമായ തൈ 

ലംകൊണ്ട ധാരയും ദശമൃലകഷായത്തില് പാലുച്ചേത്ത അതു 

കൊണ്ടെ ധാരയും പാച്ചോറഠിത്തൊലി, കടമ്പി൯തൊലി; കുര 

ത്തോട്ടി!ചേര, ഇരട്ടിമധുരം, ഏകനായ കത്തി൯ വര ഇവകൊ 

ണ്ട കഷായംവച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധാരയും നല്ലതാകുന്നു. 

മേല്പഠഞ്ഞെ ചികിത്സകഠം യഥോചിതമായി ചെയ്താല്അതു 

കളെക്കൊണങ്ടുതനെ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. 

൧൨.൫. വാതപിത്തലിസപ്പ്യൊക്തി ലെപസെകാദയൊഖിലാഃ 

പരിപ്പു, തായാംശസ്പ ന്തെയഥാപസ്ഥംപ്രയൊജിതാഃ॥ 

പാതപിത്തലിസപ്റുത്തിന പഠഞ്ഞ ലേപനം 59 മുതലാ 

യവ ഒക്കെയും പഴില്ലു,തയ്ത്യ പറരുന്നലയാകുന്നു, 



പഞ്ചവിംശാഭ്ധ്യായ$ ര൬൩. 

ഉപപ്പരതാ ചികിത്സാ 

൧൨ ൬. വാതറ്ടേഷ്യപിസപ്പെക്തൈജ്ലെപാദ്ദയശ്ശൂുമനംനയെ 

് ഉ പപ്പ, താംവിലിംപെദ്വാട്ലൈുഷ്ടീ ക്യാംയദുദീരിതം ॥ 

വാതദ്രേഷ്യൊപദ്രവങ്ങളോഴം പഴ്പ്പോടും വെളുപ്പ്യോടും 

കൂടിയ രജസ്ത്റിന്െറ നിഷ്ണുമത്തോടും കൂടിയതിന്ന പപ്പ, തഎ 

നാ ചേരാകുന്നു. അതിനെ വാതദ്ദേഷ്യ വിസപ്ുത്തിന്ന പറഞ്ഞ 

ലേപാദികളെചെയ്ത ശമനം വരുത്തുക. ലേപത്തിന്നദ്ദൈദൃഷ്ഠി 
കിക്കപറഞ്ഞ മാഷധവുമാം. 

വിപ്ല,താ ചികിത്സാ 

൧൨൭. തിക്കൈഃക്രിമിഹരൈസ്സ്റിദ്ധൈനാംഭസാചിരസെച 
നം! കൃത്വാസംശൊധ്യയൊസ്യന്തഫരിതാലെനധ്ൂപനം ॥ 

൧൨.൮. വിശ്ധ്യാദ്വിപ്പ ,തായാന്തുകഷായ ഃപരിഷേചനെ | 
പുന്നാഗതരുശാകത്വങ് മുവാകൊശാതകീദ്വയൈഃ ॥ 

നാഠംതോറും ജലംകൊണ്ടു ശ്ുരദ്ധിവരുത്തേണ്ടതിന ലോപം 
ഭവിച്ചുപോയാല് ഉള്ളില് വെടിപ്പുകേട അകപ്പെടുകകൊണ്ടെ 
സൃക്ഷ്യത്ങകായി ചില ജഒന്തുക്കറാ ഉത്ദവലിക്കുകയും അതു ഹേതു 
ലായിട്ട യോനിയുടെ അന്തഭാഗത്തിങ്കല് ചൊറിച്ചിലും അതു 
ഫേതുപായിട്ടു മൈഥുനത്തിങ്കല് അത്യാശയുമുണ്ടാകും രം വി 
ധം ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ യോനിരോഗത്തെ ലിപ്പരത എന 
പഠയുന്നു. അത സംഭവിച്ചാല് കയ്ക്കാകുനന രസത്തോടകൂടിയ 
പയായും ക്രിമിശമനങ്ങളായു മിരിക്കുന്ന മരുന്നുകഠം കൊണ്ട 
കഷായ ംവെച്ച അതുകൊണ്ട വങകരെനേരം ധാരചെയ്തുെ യോ 
നിയുടെ അചത്തുംപുറത്തും ശുദ്ധിപരുത്തി യോനിയുടെ അക 

ത്ത ഫരിതാലത്തിനെറ വുകഎല്ലിക്ക എനാല് അകത്തുള്ളജു 
തുക്കാ നശിക്കുന്നതായാല് വലിപ്പ, തശമിക്കുകയും ചെയും. 
മേരുപറഞ്ഞ ധാരക്ക കഷായം പുനാത്തൊലി., തേക്കിന്൯തൊ 
ലി, പെരുക്കരു്വധേര. പുട്ടല്പീരകത്തിന്വേര. ചെറുപീരക 
ത്തിന്ലേര, ഇവകൊണ്ടുവെക്കുക. 

(പലാശവരഅക്കാദി കഷായം) 
൧൨ ൯. പലാശവല്ല്ാമലക ലിശാലാലിഷമച്ചുദൈഃ ! 

ശമ്യാകുകരപിരാക്ക പുന്നാഗത്വക്്സമന്വിതൈഃ ॥ 
൧൩൦. കൃതഃകഷായസ്സ്സെകേതുച്പവ്വസ്താദവിശസ്ൃതെ | 

ന സ്തു യല ₹ 



ഭന്നര7 ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 
൭ 

പ്ലാശി൯തൊലി, നെല്ലിക്ക, കാട്ടചെള്ളരിപേരംപാലത്തെ? 
ലി, കൊന്നത്തൊലി, അലരിത്തൊലി, എരുക്കില്തൊലി, പു 
ഡാത്തൊലി, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു അതുകൊണ്ട ധാര 
ചെയ്താല് മുന്പറഞ്ഞ ധാരയെക്കാഠം അധികമായഗുണംകാ 
രയും ചെയും. മേല്പറഞ്ഞ കഷായം കൌശലേോ യോനി 
യുടെ അകത്താക്കി പുറത്തുപോകാതെ അല്ലകാലംനിറുത്തു 
കയും ച്ചെയ്ത്ു. 

൧൩൨. സപ്ലച്ഛുദസ്യക്ഷിരെണധുക്തൈഃകപ്പു, രരെണുഭിഭഃ। 
അന്തയ്യോനെകൃതൊലേപോലിപ്പ,താംശമയെയ്രുവം 

പാലയുടെപാലില് കപ്പു, രത്തിനെറ പൊടിചേത്ത യോ 
നയുടെ അന്തഭാഗത്തിങ്കല് പുരട്ടുക. ഇത വിപ്പ തക്ക സി 

൭] 

ദ്ധൌഷധമാകുന്നു. 
കണ്്ിനീ ചികിത്സാ 

൧൩൨. അഗ്രഗ്രാഹിരജഃക്ഷൌദ്രസംയുക്തംപരിലേപനാല് 
ശമയെല്കണ്ണ്ണിനീംനല്യാമനല്യന്തേപരിത്യജെല്॥ 

കുപിതമായലായു രക്തദ്രെഷ്യങ്ങളേ$സംയുക്തമായിയോ 

നിയുടെ ഉള്ളില് രജൊമാഗ്ുത്തെ തടുക്കുനാതായ മാംസകളഴ്ല്്റി 
കയെ ൭.ണ്ടാക്കും അതിനെ കണ്്ിനി എന്ന പരയുന്നു. അതി 
ന അക്കിക്കറുക പൊടിച്ച തേനില് ചാലിച്ചു പുരട്ടിയാല് 
ആുതനാവസ്ഥയില് ശമനമുണ്ടാകും മുത്തുപോയാല് ശമിക്കാ 
ത്തതാകയാല് ചികിത്സിപ്പാനുത്സാഹിക്കയു മരുത. 

സാസ്നിപാതികിക്ക ചെയ്യേണ്ടത 

൧൩൨. ത്രി ഭിദ്ദൊഷൈരുപൊഡത്വാദ്യാനിഗഭാശയാശ്രി 
തൈഃ । യ ഥാസ്വൊവലദ്രവാംതദ്വദ്പ്യാപദംസാസിപാതികിം! 

യോനി ഗഭാശയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന വാതപിത്ത 
കഫങ്ങതുാല് ഉ.ല് ഭവിപ്പിക്ക പ്പെടുന്നതാകയാല് സാന്നിപാതി 
കിഎന്ന യോനിരോഗത്തെ അതാതു ദോഷങ്ങറാക്ക പറഞ്ഞി 
ട്ള ഉ ൨8൨ ങ്ങളെ കൊണ്ട അറിഞ്ഞ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക 
ഡയുധവേണം. 

൧൩. ര". ഗുഫ്യരേോഗ ചികിത്സെതിദ്വിപിധാദശിതാമയാ 

ചികിത്വൊദ്ധവാംഗരോഗാണാമഥാതഉ പദേക്ഷ്യതെ॥ 

ലിംഗരോഗചികിത്സാ യോസിരോഗചികിത്സാ ഇങ്ങിനെര 

ണ്ടു പകയോടുകൂടിയ ഗുഘ്യരോഗചികിത്സാ ഇങ്ങിനെ സം 

ര്യ 



ഷഡ്വിംശാദ്ധ്യായ£ റു ൪൬൪ 

ക്ഷെപിച്ചപറകപ്പെട്ട. ഇനി ഇതിന്െറ അനന്തരഭാഗംകൊ 

. ണ്ട ഈദ്ധ്വാംഗചികിത്സയെ പറകപ്പെടുകയും ചെയ്യും 

ഇതിവാഗശ്സോപനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിതപായ 

ശവേന്ദ്രകൃതാ വാരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം പഞ്ച 

 ചിംശസ്തുബകൊ നാമപഞ്ചയിംശോദ്ധ്യായ 

ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാല ചികിത്സായാം 

ഷഡ്വിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

അക്ഷിരോഗ പ്രകരണം 

൧. പൃഥഗെവാക്ഷിരൊഗാണാം ചികിത്സാന്യത്രവക്ഷ്യതെ | 

സലിസ്കൂരാതഥാപ്യത്ര സംക്ഷേപാല് സാഭിധീയതെ ി 

൨. കെഷാഞ്ചിത്തത്ര ബാലാനംഭൂയിഷ്ടം സംഭവന്തിയെ ! 

കുകൂണകാഖ്യ്യൊയശ്ചാത്രബാലാനാമേഖജായതെ 

നേത്രരോഗചികിത്സയെ പലേരെതന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തില് 
വിവരിച്ചുകാണിക്കേണമെന്നലിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും വ 
ലിയവക്ക ഉ. ണ്ടാകുനാനേത്രരോഗങ്ങളില്ഖെച്ചുചില രോഗങഞ്ചഃ 
ഉം ബാലന്മാക്ം അധികമായി ഉ ണ്ടാകുന്തതാകയാല് അതുക 
കൂടെയും ബാലന്മാക് മാത്രം ഉണ്ടാകന്നതായ കുകൂണകത്തി 

നെറയും ചികിത്സയെ ഇവിടെ പറയുന്നു. 

ചെങ്കണ്ണിന്ന. 

ണും 
(നെററിമേല് തേപ്പാ൯) 

൨. വൃശ്ചികാളീദലംപിഷ്ടപാസ്തന്പെനപയസാശിശൊഃ | 
ലലാടെലേപനംകുയ്യാദുല്കോചെക്ഷ് ണൊദ്ദിനത്രയം ॥ 

തേക്കടയുടെ ഇല മുലപ്പാലില് അരച്ചു നെററിമേല് മൂന്നുദി 
വസം തേക്കുക. എനാല് ചെങ്കണ്്ററ ശമിക്കും. 

(ധാരയ്ക്ു 
൪. ജീവന്തീകന്ദജംസ്തന്്യയുക്തംസിഞ്ചെദ്രസംദശൊട। 

വൃശ്ചികാളിദകൊത്ഥംവാദ്വിര ഹെൌദിചസത്രയം ! 
അടപതിയ ൯കിഴങ്ങിന്െറ നാരും മുലപ്പാലും സമംച്ചേത്ത 

൫൯ & 



തത്തു 
് ചിത ക ത്തു 

ര:൬൬ ആരോഗ്യകല്പദമെ ബാലചികിത്സായാം 

രാവിലെയും പയ്യുന്നേരവും ധാരയിടുക. അല്ലായെങ്കില് തേക്കു 
ടനിരും മുലപ്പാലും സമം ചേത്ത ധാരയിടുക. മുന്നു ദിപസം 
കൊണ്ട ശമിക്കും. 

(എഴുതുവാന് നെയ്യു) 

൭. അതസീചല്ലപൊത്ഥെനരസെനുസമസംയുതം | 
നിജ്ജലം നവനിതംവാദു ശൊര'ഹൌൊദ്വിരഞ്ജുയെല് !! 

കാശാവി൯തളിര പിഴിഞ്ഞെടത്ത നീരില് അത്ര വെന്നുക്ശൂ 

ടിഉ രസി നിരദുത്ത രാവിലെയും വയ്യന്നോരവും എഴുതുക. 
(തഴിമരുന്ന) 

൬. നിഷ്ട്ീഡ്യപാഠാപത്രാണിഭൂമാപാസിച്ചതദ്രസം । 
ഘധീഭൂതംസ മാദായ വസ്റ്രേണപ്യവധാരയെല് ॥ 

പാടയുടെ ഇല തിരുമ്പി അത।ണ്ന്െറ് നീര നിലത്തപിഴിഞ്ഞ 
വിത്തി വലിഞ്ഞാല് എടുത്ത കണ്ണോ ളയുടെമീതെ ശീലയിട്ട 
അതിരെറമിതെ ഇടുക. എന്നാലും ചെങ്കണ്ണു ശമിക്കും. 

മാലക്കണ്ണിന്ന 

(സീതാമുഖി ഗുളിക) 
൭. സീതാതുത്ഥസുപര്ണ്ണുാനാംരജാംസിലവലീരസെ | 

പിഷ്ടപാതെവ്വിഫിതാവത്തിന്നാമൂാസിതാമുഖിമതാ॥ 

൮. എനാംനിശാസ്്യെക്ഷൌദ്രേണഘൃഷ്ടവാസ്തന്ദ്യെന ലാദ്ദ 
ശൊഃ!അഞ്ജയേല്പ്രശ മംയായാന്നിശാന്ധ്യംസഘ്ൃഭിദ്ദിനൈട് 

ന ക്കം ടം... 

തിപ്പലി; തത്ത, സ്വര്ണ്ണം ഇവ പൊടിച്ചു വെള്ളിലയുടെ 
നീരില് അരച്ച ഗുജികയുരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി തേനിലൊ മുല 
പ്യാലിലൊ അരച്ചുചേത്തു കണ്ണില് എഴുതുക. ഏഴു ദിചസം 
കൊണ്ട മാലക്ക്ല്ു ശമിക്കും. 

 ശ്രൂംഗിലേരാദി ഗുളം) 
൯. ശുംഗിലേരര സപ്രസ്ഥെദത്വാഗുളപ ലദ്പയം | 

പാകെനസ്ാന്ദ്രതാംപ്രാപ്ചെമണ്ഡുരരജസഃപലെ॥ 

൧൦. ദ്വെദ്ദെപ്യോഷ സ്യചാകീയുയോജയിത്പാവതാരയെ 

ല് ! ആശയെന്നിശിഭൂക്തവാതന്നക്താസ്ധയെളശദാരുണ്ടെ 
ഏററവും പ്രബലമായിരുനാല് മുന്പറഞ്ഞ ഗുളികകൊ 

ഞ്ടുതനസ്നെ നിപ്പത്തിചന്നില്പലയെന്നവരാം. എനാല് നാനാഴി ഇ 

ഞ്ചിനീര മ൪റല് കളുഞ്ഞെടുത്ത അതില് രണ്ടുപചലം ശക്കരകു 
ലക്കി കുറുക്കി സാന്ദ്രമായാല് ശുദ്ധിചെയ്ത പുരാ ണകിട്ടത്തില് 
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പൊടി പലംരണ്ടം ത്രികടു, ഇവമുന്നും സമം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച 
പലം രണ്ട ഇവയിട്ട ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ആറിയാല് ശക്കഠ 

പോലെ ൭. അട്ടവാ൯ തക്കപിധത്തിലാകുന്ന പാകത്തില് വാങ്ങി 

പാത്രത്തിലാക്കി അതില് നിന്ന രോഗിയുടെ ദേഹാഗ്നിബലത്മ 
റാക്ക തക്കവണ്ണം മക്കാല് കഴഞ്ചൊ ഒന്നരക്കഴഞ്ചൊ രണ്ടു ക 
ഴഞ്ചൊ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാല് മിതെ സേവധിപ്പിക്കു. 

നഖത്തിന്മേല് തേപ്പാ൯) 

൧൧. പത്മാരസൌനസംപിഷ്ഠടാം സക്ഷെയദ്രാംഗാലഖത്വചം | 
പാദാംഗുഷ്ടനഖെസ്വപ്പെയോജയെദ്വാശിശൊന്നിശി!॥ 

ലാരിലത്താമരയുടെ നീരില് പാച്ചോററിത്തൊലി അരച്ച 
അല്ലം തേനുംചെത്ത രാത്രിയില് ഉ റങ്ങുനസമയം പെരുലി 
രലിരെറ നഖത്തിന്മെ൯ പുരട്ടുക. 

൧൨. സ്തൃന്യെനമധുകംപിഷ്ടപാതാമലക്യാരസെനവാ ! 
രാത്രൌ ഭൂക്ത്വാശയാനസ്യലിംചെല്പദതലാന്തരം ॥ 

മുലപ്പാലിലൊ കിഴാനെല്ലിയുടെ നീരിലൊ ജരട്ടിമധുരം ആ 
രച്ചു അത്താഴംകഴിഞ്ഞ ഉ റങ്ങുവാനായി കിടനവന്െറ കാ 
ലിനെഠ കൂ ളനടിയുടെ നടുവില് പുരട്ടുക. 

(കുമാരിമധുകാടി തൈലം) 
൧൩.. കുമാരിമധുകൊശിീരകുഷ്ട ചന്ദനലാരിഭിഃ । 

സഫലത്രിതയ്ൈസ്സിദ്ധംതെലഞ്ചസപയൊഫിതം! 
കററുവാഴനിരില് ഇരട്ടിമധുരം, രാമച്ചം, കൊട്ടം, ചന്ദനം 

ഇരുവേലി, ത്രിഫല, ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെജി പ്യട്റയും തെ 
ങ്ങാപ്പാലും സമമായി ചേത്തിട്ടൊ എണ്ണയും പശു ചിന്പാലും 
സമമായി ചേത്തിട്ടൊ കാച്ചിയരിച്ചു തേപ്പ്ിക്കയും ഫഹിതമാകു 
ന്ന. 

ഇറയി മെല് കുരുക്കാഠക്കു. 
ചാര്. ഹുത്വാവരത്മാന്തജാഒ്യൊസ്റ്റക്പിടകാഭ്യൊചരാംഭസാ। 

സക്ഷെരദ്രെണപരിഷെകംകുയ്യാദ്ദാവ്വ )ബുനാപിവാ । 
ഇജറയിന്മെല് ഉ.ണ്ടാകുന് കുരുക്കജില് അട്ടയിട്ട ചോരകളു 

ത്തെ ത്ൂരഫലയൊ മരമഞ്ഞളൊൊ കഷായംവച്ചു അതില് തേ 
ന് ച്ചേത്ത ധാരയിടുക. 

(തഴിമരുമ്മാ) 
൧൫. അബിജലിജയാചു രമ്്ുംസക്ഷൌദ്രനചനീതകം റ 

സമ്മര്ദ്ദ ഭാജുനെകാംസ്പലെവാസസാല്യവധാരയെല് 
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കുരുവില്ലാക്കടുക്ക പൊടിച്ചു തേനും വെണ്ണയുംകൂട്ടി രാട്ടപാ ലി ണ് ലി 
ത്രത്തിലിട്ട ൭രസി നീരവുത്ത പോളയുടെ മീതെ നേമ്മയുള്ള 
ശീലയിട്ട് അതിന്െറ മിതെഇടുക. കുരുക്കഠം പഴുത്ത പൊട്ടി 
പോകും 
൮. 

പോള പിക്കത്തിന്ന. 

(കടുക്കലെണ്ണു) 

൧൬. സമച്ചിസഫരിതക്യാഃഖണ്ഡയൊരുഭയൊസ്ഥിതം | 
അലാസ്യബീജമാപൂയൂനലപസിതംതയൊര്ദ്വയൊഃ 

൧൭. സന്ധായതെമിഥഃപത്രെ സ്സപ്ഭിസ്സു ടിബി 

ആവ്ൃത്യാമ,തലല്ലി ജൈട വാ ഭിഭപരിചെഷ്ടയെല് ॥ 

൧൮. അഥക്ഷീരെണപക്ത്വാചപിഷ്ടവാസംയൊജ നിജ്ജലം! 

നവനീതംതദായൊജ്യവസനൊപരിധാരയെല് ॥ 

൧൯. എഷപ്രയൊഗൊദ്രാഥെവവര്ത്മശ്ചയഥുനാശനഃ ! 

ക്ഷീരെചതുഗ്ലൂണെപാകൊനചയീതംസമംമതം ॥] 

൨ാഠ. ഇത്ര്യെകെന്െപുനഃപാകംദ്വിഗുണെംബുനിതല്സമം | 

ക്ഷീരംദത്വാലദന്ത്ൃയത്രപാകത്തുത്രിഗുണെപരെ। 

൨൧. ക്ഷീരഎവെതിചെച്ലുന്തിസവ്വെപക്ഷായഥൊചിതം ! 
ഗ്രാഫ്യാദപ്രമാണ സിദ്ധത്വാദെകത്രനപികല്ലതഃ ൂ 

കടുക്ക മേരെൌനടുവില് മുറിച്ച രണ്ടുഖണ്ഡങ്ങളില്നിന്നും കു 

രുമെല്ലെക്കളുഞ്ഞു അതുകളില് ലെണ്ണ്ണനിറച്ചചിററമു, തിന്െറ 

ഏഴോ? ഇലകൊണ്ടെ പൊതിഞ്ഞ കറുകകൊണ്ടെ കെട്ടിപാലില് 
പുഴുങ്ങി ഒക്കക്കൂടെ അരച്ച നീരററലെട്ല്കൂട്ടി ഉ രസികണ്ണോളു 

യുടെ മീതെ മുന്പഠഞ്ഞപ്രകാരം തഴിയിടുക. പോജപവിക്കം ഉ, 

ടെ ശമിക്കും. കടുക്ക പൊതിഞ്ഞ കെട്ടിയതിന്െറശേഷം രൂ 

നോക്കി അതില് നാലിരട്ടി പാലില് വേവിച്ച അരച്ചവെ 

നെയ്യ സമം ചേക്കേണമെനാ ചിലരുടെപക്ഷം പേറെ ചി 

ലര ഇരട്ടി വെള്ളവും അതിനോടട സമം പാലുംചേത്ത അതി 

ല് പുഴങ്ങെണമെന്ന പറയുന്നു. അതിനെറഴും പുറമെ മുദ്ഥീര 

ടി പാലില്തന്നെ ലേലിക്കേണമെന്നും ചിലരുടെ മതമുണ്ട. 

ദോഷകോപാദ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച നോക്കുമ്പോഠം മേത് 

പറഞ്ഞെ പക്ഷങ്ങഠം മക്കെയും യുക്തങ്ങാതനെ എങ്കിലും ഒരു 

ല്യാധി ഉ ണ്ടായ സമയം യാതൊരു പിധമൊ ആ പലിധത്തിങ്ക 

തേനെ ഇരിക്കുമ്പോഠാ മേല്പഠത്തേവയില് ഏതെങ്കിലും മാ 

ിമാറി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അരുത എഠാഠിഞ്ഞുകൊഠാക 

യും വേണം, നി; 
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കണ്ണില് ചുവപ്പു, വീക്കം ഇവകരാക്ക. 
൨൨.സഫദേലീരസംസിഞ്ചെല്ക്ഷെരദ്രെണസഫനെത്രയൊഃ 

എഷപ്രയോഗഥൊരാഗഞ്ചശ്ചയ ഥുഞ്ചനിയച്ചുതി॥ 
വുവ്യാംകുറുന്തലനീര തേ൯ചേത്ത കണ്ണില് പകരുക. ചുവ 

ച്ചും വിക്കവും ശമിക്കും. 

(ഭൂവ്യാകിസലയാദി ധാരാ) 
൨൩. മൂവ്യാകിസ ലയംയഷ്ഠടിപല്പവംകസു മാനിച 

പാരന്ത്യാസ്ത്രല്യഭാഗാനിനിഷ്ണീഡ്യപേഹുതെരസെ॥ 
൨൭. ഗോപയസ്തല്യമാസിച്യതൌ ധാരാംപ്രകല്ലയെല്। 

സപ്ലാഫെനശമംയാതിരാഗശ്ശോഫശ്ചദാരുണ | 
കറുകത്തളിര,കാഞ്ഞിരത്തിന്തളിര, തെച്ചിപ്പവ്വ, ജല തി 

രമ്പിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വീരില്പശ്രപിന്പാല സ്മംചേത്തധാ 
രയിടുക. ഏഴ്ദിപസംകൊണ്ടു ചുവപ്പും വിക്കുവും ശമിക്കും. 

(ത്രിഫലാദി പുഠമരുനാ) 
൨൫. ത്രിഫലാഗൈരികെദാധ്വീരജനീചന്ദനാനിച 

ഫരിചന്ദനലോഷ്ുത്വകഛാരിബാശ്ചവടാംകുരം്യ 
൨൬. ലാമജ്ജകഞ്ചള്ൂവ്യാഗ്രമരിഷ്ഠട സ്യചപല്ലവം। 

എതാനിസമഭാഗാനിക്ഷീരപക്വാനിചെഷയെല്॥ 
൨. നാവനീതെനസംയോജ്യനയനൊപരിസവ്ൃതഃ। 

ലക്ഷ് ണംവാസെന്തരെകൃത്വാധാരയെല്പരിതസ്സ്തുമം! 
൨൮ പൃഷപ്രയൊഗൊരാഗഞ്ചശ്വയഥുംച:പചിനാശയെര! 

പേദനാമപികണ്ഡൂ തിംപഞ്ചഷൈദ്ദിചസൈര്ഭ്, വം॥ - ത്രിഫല,കാലിമണ്ണം, മരമഞ്ഞത്തൊലി, വരട്ടമഞ്ഞെഠാ., ച 
ദനം രക്തചന്ദനം, പാച്ചോററിത്തൊലി, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങം 
പേരാല്മൊട്ട. രാമച്ചം. കുറുകത്തല. വേപ്പി൯തളിര ഇവപാ 
ലില് പുഴങ്ങിയരച്ച വെഴ്ല്റകൂട്ടി ഉരസി തഴിയിടുക. ചുവപ്പം 
വിക്കം, വേദന, ചൊറിച്ചില് ഇവ അഞ്ചൊ ആറൊദിപസം 
കൊണ്ട ശമിക്കും. 

കണ്ണില് പഴ്ുപ്പിന്ന 
(ത്രിഫലാ മധുകാദിധാര) 

൨.൯. ത്രിഫ ലാമധുകാനന്താകുതകാസ്ഥിഹിമദ്വയൈ ഃ 
ശൃതശീതെനതൊയെനുസെകൊദ്ദക്പാകനാശന:ല 

ത്രിഫല, ഇരട്ടിമധുരം, ദംറുകത്തല, തെറഠാമ്പരല. ചന്ദ 
ഓം രക്തചന്ദനം ഇവകൊണ്ടു കഷായം വച്ചുതണുപ്പിച്ചു ധാ 
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രയിടുക. പഴുപ്പശമിക്കും. 
(തഴിയിടുവാന്) 

൩൦. ചിഞ്ചാപത്രസിരാഃപക്തവാപയസാസപപ്രവിഷ്യതു। 
വസ്ര്രൊപരിസമാ ലിപ്യപര്ത്മനൊരുപരിക്ഷിപേല്॥ 

പുളിഞരമ്പ പാലില് ലേവധിച്ചരച്ച.ശീലയില്തേച്ച പെൌ 
കപ്പഠത്തിടടുക. പഴുപ്പു ശമിക്കും. 

 (ഇളൂനിക്കുഴമ്പ] 
൩.൧. വരാമധുകദാച്ീ ഭിന്നാളികെ രൊദകെശ്ൃത്െെ 

പാദാവശിഷ്ഷയെപതേഥപാകെനഘനതാംഗതെ॥ 

൩൨൨... പഠാദാംശതുല്യമധ്വാഡ്ഷ്യെമധുപാദാംശസമ്മിതം! 
ക്ഷ് ണീകൃതംരജ$പീതരൊഫിണ്യാ*പടുതുത്ഥയൊട്ലു 

൩൩. ത ല്യംതല് ഷൊഡശാംശെനതദ൩ തരസമ്മിതം। 
കുപ്പു, രഞ്ചതദഷ്ടാംശമിതഞ്ചുമരിചംരജഃ॥ 

൩൪" സംയോജ്യയൊജയെദക്ഷ് ണാര്ദ്ദദ്ദെരധിന്മൂ തതഃപ്ര 

ഗെ | സായഞ്ചാശുപ്രയൊഗഥൊയ മക്ഷിപാകംനിയച്ഛുതി॥ 

൩൭൫. ജുലസ്രാവകഫഡസ്റ്രാവനക്താസ്ധൃതിമിരാദികാന। 
അന്യയാംശ്ചദാരുണാന്രോഗാന്ക്ഷിപ്രാമവശമംനയേര് 

ി 

ത്രിഫല, ഇരട്ടിമധുരം, മര മഞ്ഞത്തൊലി ഇവ ആറാറകഴ 

ഞ്ച രണ്ടര ഇടങ്ങഴി ഇളൂനീര്പവെള്ളത്തില് കഷായംവഖെച്ചുഇരു 

നാ രിയാക്കി അരിച്ചു കരടുനീക്കി കവുക്കി നല്ലവണ്ണം സാന്ദ്ര 

മായാല് വാങ്ങി ആറിയാല് പന്ത്രണ്ടര ഉറുപ്പികത്തുക്കംചെ 

വുതേന് ലി, മുന്നേഅരയ്ക്കുല് ഉ.റുപ്പികത്തുക്കം പിീതരോഫഹി 

ണിയുടെ പൊടിയും അതിന്െറ പതിനാഠിലെരരു ഭാഗത്തോ 

ട്ടസമം തുത്തുമിന്തൂപ്പം സമമായിച്ചേത്ത പൊടിച്ചതും അതി 

ല് പകുത॥ പച്ചക്കു, രവും പച്ചക്കപ്പ, രത്തിരെറ എട്ടിലൊ 

ര ഭാഗത്തോടു സമം പഴയ കരുമുളകിന് പൊടിയും അതില്ന൯ന 

ല്ലുവണ്ണും അരച്ചു ചേത്ത അതില് നിസ ഈരണ്ടെ തുള്ളി രാവി 

ലെയുംവൈകുഗ്നേരവും രണ്ടുകണ്ണുകളില്കൂടെ ഒറവിക്കുക. ഈ 

പ്രയോഗം പഴ്ുപ്പിന്ന ൭ ടനെ ശമന്മത്തെ ക ണ്ടാക്കുനതാകുന്നു. 

എന്നുതന്നെയല്ല ജലസ്പ്രാവം, കഫസ്പ്രാവം; മാലക്കണ്ണാ തിമി 

രം മുതലായ രോഗങ്ങഠാക്കും ശമനകരമാകുന്നു. 

(മഷിത്തിരി) 

൩൨.൬. സഹഹദേലീരസെസക്ലക്ൃത്വെപേസേ
സിഭാധിതെ। 

പാരന്തികസമംചഞ്ചാസിരാശ്ചാപിഫലത
്രയം 

൩൭. ചുര്ണ്ണുയിത്വാലികിയ്യാഥതെന വത്തിംപ്രകല്പയേര
ു! 



ഷഡ്വിംശാദ്ധ്യായ ര7൧െ 

ഘൃതാര്ദ്രയാതുതദ്വത്ത്യാമഷിംനിമ്മായതാംദടശൊഃ ॥ 
൨൮. ഏൃതസ്തിശ്ധാംപ്രതിദിനംയോജയെല്പചാകശാന്തയെ 

സൌധിരമഞ്ജുനഞ്ചാത്രയുക്തഞ്ചെദതിശസ്യതെ ॥ 
വുവ്വാകേറുന്തലനിരില് ഒരു ശീല എഴ് പ്രാവശ്യം മുക്കികണ 

ക്കി തെച്ചിപ്പപ്പം പുളിഞരമ്പ. ത്രിഫല, ഇവസമംകൂട്ടിപ്പപൊടി 
ച്ച അതില്ലിതറഠി തെരച്ചു തിരിയാക്കി നെയ്യില് നനച്ചു കു 
ത്തിച്ചു മഷിയെടുത്ത ആ മഷിയില് ചേരെണ്ടന ഫെയു ചെ 
ത്ത ദിചസംപ്രതി കണ്ണില് എഴുതുക. പഴ്ുപ്പ ശമിക്കും. മേല് 
പഠഞ്ഞ മഷിയില് സൌവലീരാഞ്ജനം കൂടെ അല്ലമായിച്ചെ 
ത്താല് വളരെ നന്നായിരിക്കയും ചെയ്യും. 

(൯യനാമ,ത ഗുളിക) 
൩൯. ഭാഗാംസ്ര്രിനുപകല്യായാഭപുരാണമരിചസ്യതു 

പഞ്ചബിജ സ്യപഥ്യായാദ്വാദശെന്ദൊശ്ചലിംശതിം 
ര. ദശരൊഫിണികായാശ്ചപഞ്ചഹെമ്മൊഞ്ജനസ ച! 

തുത്ഥസ്യചസമാദായപിഷ്ടവാമലകവാരിണാ ॥ 
ര൧. സപ്പാഹഥംതല് കൃതാവത്തിരനാതചലവിശൊഷിതാ ! 

ഘ്ലഷ്ടപാഫിമാംബുനാദത്താദ്ശോഭപാകംനിയച്ചുതി ॥ 
൪൨. ദക സാഭംതിമിരഞ്ചാപിരക്തജാംശ്ചഗദാംസ്ൃഥാ। 

ദക ചാഞ്ചച്ചംനിശാസ്്യഞ്ചനാമ്മെദംനയനാമ തം റ 
തിപ്പലിയുടെ ഭാഗം ൩, പഴയമുകൂകിന്െഠ ഭാഗം ൫, കടുക്ക 

ക്കരുവിന്െറ ഭാഗം ൧൨, പച്ചക്കദ്ലു, രത്തിന്െറ ഭാഗം ൨൦, 
പിതരോഫിണിയുടെ ഭാഗം ൧൦. സ്വര്ള്ണുത്തിന്െറ ഭാഗം 
൭, അഞ്ചജനത്തിനന്െറ ഭാഗം൭, തത്തിനെഠ ഭാഗം ൫൭, ഇപ 

 നെല്ലിക്കനീരില് ഏഴു ദിലചസം അരച്ച ഗുള്കയാക്കി നിഴലി 
ലുണക്കി പനിനീരില് അരച്ച കണ്ണ്ണിലെഴുതുക. പഴുപ്പു, ദുഷ്ഠിയു 
ടെതളചചം തിമിരം. രക്തദോഷംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങറാം 
ദൃഷ്ടിയുടെ ചലനം, മാലക്കണ്ണു, ഇവയെല്ലാം ശമിക്കും. ഗുജി . കഷ്ണ പേര നയനാമുതമെന്നാകുന്നു. 

(ചന്ദനാദിഗുളിക) 
ര'൩.ചന്ദനദ്വിതയംലാക്ഷാകതകെപിതരോഹിണീം! 

ജാതിമുക ഉശീതാംശുശഗൈരികാണി ചപാരിണാ റ 
ര രഃ, പിഷ്യ്വാതദ്വിഹിതാവത്തിദ്ദക്പാകംപിനിയ ചതി 

ദത്താമാക്ഷികസംഘൃഷ്ടാദ്ദശൊരഭ്യടിതെരചെരി! 
൪൫. സ്തന്യെന ഏഷ്ടാലൌഹിത്യശൊഫ്ഥറദീനിചനാശയേല് ! 

നയംസവ്യാക്ഷിരെ ഗെഷുഫിതാവത്തിഃപ്രസാദയീല്യ 



൪:൭൨. ആരോഗ്യക ല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം. കോലരക്ക, തേററാംപരലം പീത 
രോഫിണി, പിച്ചുകമൊട്ടം പച്ചക്കപ്പ, രം കാവിമണ്ണ ഇവ പ 
ച്ുവെള്ളത്തില് അരച്ച ഗുളികയുരുട്ടി നിഴലിലുണക്കിതേനില് 
അരച്ച കണ്ണിലെഴുതുക. പഴ്പ്പ ശമിക്കും. മുലപ്പാലില്ചെത്ത 
എഴതുകയൊ ധാരയിട്ടകയൊ ചെയ്താല് ചുവപ്പം വീക്കം മുത 
ലായ രോഗങ്ങറം ശമിക്കും. ഈ ഗുളിക എല്ലാനേത്രരോഗങ്ങ 
റാക്കും പററുന്നതാകുന്നു. എങ്കിലും പ്രസ്വാദനമാകയാല് പ്ര 
സാദനംകൊണ്ട അധികമായ ഉപയോഗമുള്ള രോഗങ്ങറാക്കു 
മുഖ്യമായി ൭. പായാഗിച്ചുകൊഠം ി 

കണ്ണിലെ വിന. 
൪൬. സ്യന്യയൌപയ സാശൃംഗംസാരംഗസ്യപ്രയോജയേല്। 

പുഷ്ട്ൂനാശയവാതെനപീഡയെന്മദുകുഞ്ചികാം ॥ 
മുലപ്പാലില് കലംകൊമ്പ അരച്ചുചെത്ത കണ്ണില്കഴുക്കുക 

അല്ലായെങ്കില് ഞെട്ടാഞെെടുങ്ങ മു ലപ്പ്യാലുകൂട്ടി തിരുമ്പി കണ്ണ്ണി 
ല് പിഴിയുക. എന്നാല് പ്യവ ശമിക്കും. 
ര൭. ചന്ദനാദികൃതാവത്തിയ്യയൊജ്യാതാ ഭ്യാമഥാപിചാ। 

വത്തിസ്സറനെത്രിതീവ്രെസ്തിന്സ്കൂസ്റ്യെനസുതരാംഫിതാ! 
ചന്ദനാദിഗുളിക മുലപ്പാലിലൊ ഞെട്ടാഞെടു ങ്ങിന്െറ വി 

രിലൊ അരച്ച എഴുതുകയുമാം. പ്രബെലമായുള്ളതിഷ സുനെ 
ത്രി ഗുളിക മുലപ്പാലില് അരച്ച എഴതുക. 

(സുനെത്രി ഗുളിക) 

ര'൮. ത്രികടുത്രിഫ ലാവെല്ലജ്യൊതിഷ്ഠുകരജാസ്ഥികിട। 
'  പ്രപുണ്ഡഠികയഷ്ട ബ് ജപടുസ് ഫടികമാമ്മകൈഃ॥ 
ര് ൯. ലാക്ഷൊഗ്രാഗൈരികനിശാഞ്ജനലൊയധ്രേഹിമദ്വയൈഃ। 

ചതുസ്ര്രിദ്വിഗുണൈസ്ത്ൃത്ഥംരൊഫിണ്യാസഫഹപീതയാ। 
൭൦. കരഞ്ജുസ്വരസെപിഷ്ടവാതൈയ്ലത്തിദ്്തുംപ്രകല്ലിതാ ! 

നാമ്ലാസുനെത്രിപുഷ്ണാണിപടലഞ്ചപ്പണംതഥാ ॥ 

൭൧. കൊഥങഞ്ചകണ്ഡു ംസ്പാവഞ്ചദാഹംചതിമിരംപരം | 
കാചംതഥാനിശാധ്വയഞ്ചാപ്യതിമന്ഥംചനാശയെല്॥ 

ത്രികടു, കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നിക്ക, പിഴാലരി, ചെറുപ്പന്ന 
യരി, ഉ.ങ്ങിന് കുരു ഇവ നന്നാലുപഞണത്തുക്കം പുണ്ഡഥിഷകക്കു 
രിമ്പിന്ലേര, ഇരട്ടിമധുരം, ശംഖ. ഇത്തുപ്പ, സ്പടികം, ചെമ്പ 
ഇവ നാലരക്ലു പണത്തുക്കം, കോലരക്ക, വയമ്പംകാലിമണ്ണും 
പരട്ടുമത്്തഠം, അഞ്ജ നക്കല്ല,ലെട്ടിത്തൊലി,പാച്ചയൊറഠിത്തൊ 



ഷഡ്വിം ശാദ്ധ്യ്യായഃ ൭.൭൩. 

 പ്പിചന്ദഗം ക്തലന്ദനം ജവ ശരേോരന്മുപണത്തുക്കം തത്ത ചിതരൊഫിണി ഇപ നാലരശ്ശു പണത്തുദെ ഇങ്ങിനെ കൂട്ടി 
 ഉങ്ങിന്െറ ജല ഇടില്പ്പിഴ് ഞ്ഞെടുത്ത ഗനിരില് അരച്ച ഗ്ര 
 കളട്ടി നിഴഷില്ുണക്കു ക “രം ഗ്രക്കികക്ക സുയെത്രി എന്നപെ 

രാകുന്നു.. കണിലെവയവ പടപ്പ വ്രണം പഠഴ്റ്പ] ലൊറില്ചി 
൫൪ നിയോ. ൧ തിമിരം കാച്ച മാലക്കമന്ു അതമ 

൯൧൦ ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കും, ടു 
] 

ശുക്ത്തിന്ന 

൫൨... പത്മാപത്രാണി സഃക്ഷദ്യസു നയ ഹസഘപ് ഡയെല്। 

സച്ചാചൊെന ശമഴയാതി ശുഷ്ണമക്ഷിഗതംശി ശൊഃ॥ 
ഓരിലത്താമരയുടെ ഇല ചതച്ചു മുലപ്പ്യാലുകൂട്ടി തിരുന്വിക 

നില് പിഴിയുക - എഴുദിചസംകൊണ്ടു ബാലന്മാരുടെ കദ്ണില് 
പുറപ്പെട്ട ശശ്ശൂംശ മിക്കാം 

൭൩... ലചള്യാശു കൃപത്രാണികസുമാനിഫലാനിചു 

സാക്കുല്ലസുന്യശ്ധെനനിഷെകശ്ചതംദരഷധം| 
വെക്മിലയുടെലെ മുത്തജാല അതിനന്െറകൃയവ കായ ഇവ 

ചതച്ച മുലപ്പാലുകൂട്ടിതി അമ്പ് കളില് പിഴയുക എന്നാലും 
ശുക്ഗം ശമിക്കും. 
൫൪ ചന്മനാദികൃതാംചത്തി  ഹിഷിഞ്ഞെല് സൂന൩.)യൊജി 

_ താം' ശൊദന്താദികൃതാവത്തിഃ പ്രബലെതു പ ശസ്യതെ ॥ 
ചാന്ദനാദി ഗളിക മുലപ്പാലില് ചെത്ത ഒഴുക്മക... കരുത്തു ൭ 

തിന്ന ഗൊദന്മാദിയാകി ചെറ നന്ന. 
്ി 

(ഗൊടന്താദ്ഗുപി കു 

൭൫-- ഗൊടന്തഫിമകൌബ്ക്ഷദസ്സിന്ധുസംഭചം | 
ലവ ഹസാരനി ശാപ്തരൊഫിണ് മരിചാധിചു 

വൃ പ്രല ഷൃഭാഖ്യികഥെനലിഫിതാദഃപിപ്പലീ]നി ദാ! 
പത്തയശരായയ ശേഷ്ട്ാ ഗൊദന്താദിസമാഥ്വയാ| 

പശുലിന്പല്ല ചന്ദനം ശംഖ റ്്ൂടികം ” ജത്തുമ്യു പച്ച 
കര്പ്പൂര വരട്ടുമഞ്ഞ; പിതരൊഫിണി മുക്ക ജുവ മരമഞ്ഞ 
തെയാലികൊണ്ട കഷായം ചെല അതില് അരച്ചു തിപ്പലിപ്ര 
മാണം ഗകള്ലി കത രുട്ടി നി ഗലിലുണക്ക ച _ 9 ഗുക്കികകക ഗൊദു 

ന്താഠി എന്ന പചെരാകുന്നും 
പ 

നറു ഴ്ച 



ി 

൭.൭ ത രെൊഗ്യകല്ലദ്ൂമമ ബാല ലികിത്സായാഠ 

കഛൂണകചികി നസാ 

(ഖദി രാദി ഘൃതം?) 

൫൫. ഖദി രത്രിഫലാനിംബപഭത്രെകവഥിതലാരിണി! 

കൈ രെ ഖകല്ലടി തൈഃപകംസ്ല്ിര്ടദ്യാല്കു കൂണകെ ॥ 
൭൮. ധാെത്ര്യതാംചാമയെല് പശ്ചാരകൃഷ്ണാസൈസ്ധവയ 
ഷ്ടി ദിഃവസസഷപാഭി ക്ിരെനെതതൊപിചചി രെചയെയ്ു 

൫൯. കവഥേനരെചകീസിതാമുദ്വീകാനാംസുധാലപി। 

പിപ്പ്പയബ്ബനി ശാദാന്മവകങ്ലെനപചരി ലെപചയെല്॥ 
ന്റ... സഘ്യൃതെസ്സഷപൈസ്ൌൌലപധൂവയെല്പായയെത 

ച ലാരിദാക്ഷാറൃതാമുസ്മാച ടൊലത്രീഫലാശ്ൃതം॥ 

കശൂണകമെന്നത ബാലന്മാക്ക ഭന്തൊല്പത്തി കാലത്തി ജം 

ൽ ഒണ്ടാകുന്ന മരൊൌൊഗമാകുന്നുടെ വിക്കും ൧)൮ 3) കണ്ടകൂടായ്ക്കു 

6 ഖാ&൭ഥൊഖവ ൨ഴുപ്പ നൂത്യാദി കമ്മൊട്ടേ മടിയി രിക്കയും ചെയ്യം 

അതി ന്ന കരിങ്ങാ ലിക്കാതല ത്രിഫല ഖെപ്പ്ല ഇല കൊണ്ടു 

കഷായം ടവ. മെല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകറം രീടന്ന അരമധ്യൂകല 

ക്കി അതില്ചെത്ത കാച്ചിതഅരി ൭്രെഡ്യു മു ചകൊടു രന്നവ 

കെകെ സെഖിച്ചിക അതി ന്െറ നല്ലരിക്ക കഴിഞ്ഞാ 
അപടെ. കദ്രിപ്പു'ക്ക- ആയതിന്ന മരുന്ന തിപ്പലി ഇത്തൃപ്പ 

ഇരട്ടിമധുരം കടക ഇജവപ്പാലില് അരച്വുകലക്കി സെചി പ്പി 

ക്ക എന്നാല് ഛാദ്ദിക്കം പിന്നെ കടട തിപ്പലി മുന്തിരി ങ്ങപ്പ 

ഴം ഇധഖകൊണ്ടു കഷായംലഖെച്ു സെ ചിപ്പിച്ചു പയറദിലക്മക-തി 

പ്ചി മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ വരട്ടമഞ്ഞാഠ മരമഞ്ഞത്തൊലി നി 
വ പച്ചുലെജ്മത്തില് അര മുലകളൂടെ അഥ അകില് തെക്ഷകം 

കട്ടകിന് പൊടി നെയ്യില്ശയച്ചു അതുകൊണ്ട മലകട്ടുടെ അ 

ഗ്രങ്ങളില് പുകഛ്ില്ലിക്ക - മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴാ ചീററമൃത മുത്തങ്ങ 

ക്കിഴങ്ങ പടൊലം ത്രിഫല ഇപകൊണ്ടു കഷായം സെ 

പിപ്പിക്ക ജവഒക്കെയിം മുലകെട്ടേരന്നെലാക്കു ലെൊന്ടമാകുന്നു- 

ഇശ ശിശുലിന്നധെണ്ടതിഗെ പറയുന്നുഃ 

(കുകൂണകത്തിങക്കല് ശിശുഖിന ലചെയ്യേണതു 

൬൧... ലെഖ്ചനെനജളൌകൊദിരഥലചേഎ മാ
സമ! 

ജശ്യധാത്രൃശ്ശ ഭില്പത്രചാരി ണംചേര്ത്മട്ശിശൊ॥ 

൩൬൨. .... സിഞ്ചൈല് പ്ര ഭൂത റ്രഷ്ടത്വാ3യആഫാരടെൌദത। 

പമനഞ്ച പ്ുയുഞ്ചി]തചചാമാക്ഷി യൊശതല 



പ ഷഡവിശാദ്ധ്യായ ര-.മത്ൃ 

ഉരസീട്ടൊ അട്ട ഇട്ടിട്ടൊ ചൊര കകഞ്ഞതിന്െറ ശെഷാ 
ഞാലവല് കുമ്പ യെല്പിയില കല്ലൂര്ലണ്ഞിയില ഇഖകൊണ്ടു 

കഷായാവെച്ചു ധാരയിട്ടക- കാലഭെദംകൊന്ന്ും പംല നെയ്യ 
മുതലായ ആഹാരങ്ങളുടെ ദെൌദംകൊണ്ടും ബാലന്മാര് കഫ 

ധാഠന്മാരാകയാ൯ മദ്രി പ്പീക്കയു ചൈയ്ക്കു- അതിന്െറ ഓഷധ 
വും ക്രമവും മുലപ്പാലതന്നെ കുടിക്കുന്ന കിടാചിനചയമ്പപൊ 
ട]ച തെനില് ലാലിച്ച പായില് തെക്കുക_ മുലപ്പാലും ചൊവം 
കുടെ ഉപജിചിക്കുന്ന കിടാലിന്ന മെല്പ്പറഞ്ഞമരുന്ന ഖാ 
യില്തെക്കുകയും സെവിപ്പ്പിക്കയും ചെയ്ത. മുലകടിമാഠിയകി 
ടാധിന മെല്ചഖഃറഞ്ഞമരുന്നില് മലകോരക്കമുതലായ വക 
ശെൌരഷധങ്ങളില് ചെച്ചു വെറെ ഒന്നുകൂടെ ചെത്ത സ ധിപ്പ്പി 

ഗെ നം 

൩൩... ത്രായമാണാരസെസിദ്ധപോയയെല്സദ്യിരെച വാ] 
ദെപദാളൂ.രസൈഖാതമു ദ്ധവധേദ്ദളധേനംഘിതം॥ 

ബ്രഹ്മിനിരില് നെയ്യചിത്തി കാച്ചി അരിച്ച സെഖിക്കയൊ 
ലെയ്കു- അല്പാഎങ്കില് ദെഖതാളിയുടെസിരില് നെയ)വിത്തി 
കാച്ചിഅ രിച്ച സെധി 3 മരദ്ദ!ക്കയും വയറിളകകയുയം ചെയ്യും 
തതുഛെതുഖായിട്ട മെല്പറഞ്ഞ ഥെയ്യടഠാ രഖ്ദും ല്യൂററവും 
ഫയമാകുന്നും 

(ദി നിശാട്ഗുമികി 

൩൪. ദ] ശാരൊഫി ണിയ ഷ്ടി ഗാലലാരി ച പ്പപ്പലവൈഃ। 
പികെക്ടൈസ്മാമ്ുരജൊയുകൈഷാരണ്ുതുകസിരസ്വെ 

ന്ന ലത്തിദകുകൂണകംാന്തിമാക്ഷികെണാഴ്ട്ി യൊലിതാ; 
ദശ്ധലൊഫഹരജഃക്ഷിരക്ഷെര്രാകെജ ശ്യ ഥോചിധം 

 പരട്ടുമഞ്ഞറം മരമഞ്ഞത്തൊലി പിതരൊചാണി ഇരട്ടിമുധു ര പാച്ചൊററിത്തൊല്] െ്വിന്തക്ിര ചെശ്വിന്പാടി ഇപ കാട്ടതുക്സിനിരില് അരച്ചഗുളികയാക്കി തെന്നിചം 
ഹ്ൃഴ്തുൂക കു ശൂണകംശമിക്ഷം ൭രുക്മപചൊടി ലാഥുഠ നെയ്യകേട്ടി ലവത്ത ചൊടിച്ചു തെ൯ന്ചെത്ത എഗ്ൃതുകയുമാംം 

(ഏലാടി ഗുളിക) 

൩൬൩. ഏലാമരി ലകാഷ്ടയ്യഫലശംഖരസൊധാകക | കതകാരണ്ടതു&്സിപത്രാഭ,ംസചാചെംഴിതൈഃ॥ ന്; ൭. ആരണെ, തുലസിപത്രരസെനസുരയാപിചം। 
ഉത്ാകുകൂണപപൊത്ഥയക്ചൊമ്മധുനാഖത്തിരുത്തമാ॥ 



നം എട. വം മ ടട ചം. റ്; 

ചി ഴു ത് ./ 7ര്റ്ത് റ ച് 
കി ിട് ക്ക് 1 ലു 

ക് ഷ് പ ട് 

നെ ആരൊഗ്വകളടൂമെ ബോലചികിത്സയോം ി 

ഏലത്തരി മുക കുമിഴില്കായ ശംഖ മുളി തെററാട 
പരല കാട്ട തു&സിയില ഇച്ച കാട്ടതു തൃകൂസിന് ര്ര്ലൊ സുരയി 

ലൊ അരച്ച ഗ്രകികയംക്കി തെഗില് അരച്ചു ഒറ ഗൃതുകട കക 
കവുഠപൊത്ഥെകിയും ശമ]ധരകേ 

കം 

മ മാര് ലെയ്യെണ്ട., 

ന്ന . റ യ്രരണപ്രാടേ ച്യിട കം സ്റ 

ഷാ] ജ]രകകവാഥക ക്ലാ ല്യംേസ ദ്ധ ഇപ രമൌഷധഠ॥ 

നിനെ അകത്ത മുറിപററിയാല് വി 

ലി അര വയകലക്കി ശെയ്യചെത്ത കാച്ചിങരിച്ച അല്പമായ 
൧ ട്ട ടെ പ 

൬൯. ലന്ദധ്മാട! ി കൃതാലത്തിസുന്വെനപരിഷെചവെ 
തദ്ൃയക്ത ഫലേ. ശസ്യതെമധുയാപി ലി 

ച ന്മനാദിഴാലക മുലപ്പാലില്ചെത്ത ഒഴ ൧൭കെയം മാ൯നാ 

ദിഗുമിയൊ തനാ ഒല്ത്ത ര്രിഫലകൊ്ടെലെച്ചുകഷായം 
കാര ണ്ടാഗ്രഗഹാകയും നപ്പുതാഷകുന്നു“ 

മുണാവ്വ കണ്ണറിലായാല് ചെകച്യുണ്ടതം 
നാ 

൭ഠ.- മസ്തരയംസെലന കയ്യാല് സ്പ്ധ3കഷഭാഭിഘാതമജി 

വ കാ രനെത്രയൊസ്സ്റ ല്യഃചത്മാപത്രരസെയലാ॥ 

ചുന്നിവ്പ കണ്ടിലായാല് തര കൊട ധാരയിട്ട 

കാമി; താമരയുടെ ജലകത്തിപി ഴി ഞ്ഞെട്ടത്ത നിരുകൊണ്ടെ: 
ധാരയിടാം 

9 വിരലാപല്പവം യു സംയൃക്ടംപരിപിഡയെല്। 

തഥലംകഷാമ പുക സേമാജ്യലേത്തക 2. 

കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തി ന്തളിര ചതച്ചു മു മുചപ്പാലുകൂട്ടി തുയമ്ചി 

ക ണ്ില് പിഴിയുക. അപ്പഹ്എ് മിര തെങ്ങിന്കൃക്കലയുടെ അ 

രിയും നന്ത്യംര്ലട്ടത്തിനെര മൊട്ടും കട്ടി ചതച്ചു മുലപ്പ്യാലുകൂട്ടി 

ത്ിരസ്പി കുണ്ല് പിഴിയുക... ഇപ ഒക്കയും, ചുന്നോമ്പകണ്ണി 

ലാ മാല് ഉ ണ്ടാകുന്ന രൊഗത്തിന്ന ശമയകരഃ ലാന 

൭൨.. ഉ ഗ്വികാരെഷുമെ; ഷാഞ്ചി ല്സംക്ഷെപ്പെണ്റര പ്രദഗ്ടിതാ 

സ ത്ാനുസ്പംസ്ധ യന്ത്ര ജമുദഹ്േ മീറ॥ 

െത്രകരാഗങ്ങകില് വെച്ച ലിലതൂ കറഠ൧൭ ഇങ്ങിനെസംക്ഷെ 

പെണ ച്ചികിത്സ ഇ വിംടെകാണവക്ക് ലു. എല്ലാററി സനം 

റു ത്രൂ വു അക്മു.. രണ 
കാണ ക്കാതെ ഇരിപ്പ്യാനും ഇത്രവുരക്മുചാനും കഴ് മിന്ന 
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താകുന്നു എന്ന ആടിയില് ചാറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെല്പൊ ആയത മാത്മു 

കൊഠാകയുംവെണംം 

ഇതിപാഗശ്ദാസൊച നാമകരാമാനന്നാഥപന്ധിത പാരശ 

ഖെന്ദ്രകൃതാചരൊശ്യകല്ലദൂമെ ബാലധികിത്സായാം ഷഡ്വിം 
ശസൂബ്ചകെനോമഷഡ്ിംശൊദ്ധ്യായഃ 

ആ രൊധ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലചചികിത്സായാഠം 

സപ്ലി ംശാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭം 

ടകം 

ന കളറരൊഗേപ്രകചരണംം 

ലം ക റ (ള് ക 3൭൭ ് 6൮ പസ. ശ്ര മ യെ ളില് 

ന തെഷാചോികിത്സാസവ്വെഷാംസംക്ഷെചെണാഭിധിയതെ [് 

രേം അദ്ധ്യായത്തവക്കല് ക്ുങ്ങളെ. ആശ്രയി ച്ചുണ്ടാകുന്ന ക 
ണശ്രലം മതലായ എല്ലാവയാധികളുടെയം ചകുത്സകഠാ ചുയു 

൭) പറകപ്ലെടുന്നു. 

കട്ാശ്രല ചുകിത്സാം 

(ദശമൂല ഘൃതം) 

ല് ദശഥ്യല 4 തംസപ്ല്ി രാത്രെരകളറ്റമേയിപിബെ റ 

ശൂലെഷുകരസിന്നെക്പുരയെല്ചപ വനാപകഷൈഃ! 
പി പ് ൈസൂിലൊത്ഭവൈച്ചിലവബദരിപതടംകണണൈഃ। 

ല്യാ്രു ലമ്മച ചാക ഷ്സരക്രാമരദാരുഭിഃ॥ 
ര... കതകാസഗമദ്ദലിഷ്ടാമധു കെന്രദും ല്ല ലി 

ത്രി ഫടംകുഷ്ഠടചൈകണ്ണേബലാലിലവശലാഡുടി॥ 
൫- അമൂതസേന സ്ര] സ്ധൂരഥ പ] ദാ) ലിചി ശവദെഷജൈഃ 4 

കാലപ്രമിതലൃതാക്ക ശ്ധശൈമൂുഷച ല്പലൈ | 
സ ശാശ്വര്ധലിരളാവിലശലാഡുമധുയഷ്ടി ഭി 

ലാക്ഷാശഗെധൂമമ ഞ്ഞിഷ്ഠാലനദധൈശ്ചാബുപാചികെു 
കഡേരൊഗമുവന് ദ ശമുലകഷായത്തില് ദശമൃലം അര. 

ച്യകലക്കി അതൊട്ടേ ടെ ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ചു ഗെയു രാത്രിയി 
ര സെപധിപ്പി കക. ഇത ദ്ദല്ലം ശമൊഗങ്ങാക്കും നല്പതാകുന്നു.. ക 

ലി 
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ന്നശൂലം ശമിവ്പാന് ചെചികാം പി പ്പിച്ച കൂവളത്തില ല 
യില പൊന്കാരം ഇുവയൊ പുലിത്തൊല ലയമ്പ ഷൊ 
ടടൂഠ ച്ചരക്ഠ ദെൈവതാരാം ഇവയൊ തെററാന്വരല വ്വെ ഞഗലാത 
ല മഞ്ചെട്ടിപ്പപൊടി ഇരട്ടിമധുരം ഷീര്മതതിന് തൊലി ഇവ 
യാ ത്രിഫല കൊട്ടം തൃമ്പപ്പവൃവ കവന്തൊട്ടി വെര ഇള്യശു 
പളക്കായ ജവഖയാ ച ററമൃത ഖെങ്ങക്കാതല ഇന്തുച്പു തപ്പു 
പ ചക്കജവയൊ താനെ ചത്തതാഡഷയ പലകെട്ടന്നജ നതതൃലിന്െറ 
മാംസം എരുക്ടിന്പാല കൂവകൃത്തില ഇപയെ അരഷാചി൯ 
കുമ്പ കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തിന്ക വ ജഒ.യക്ുവമ.ക്കായ ഇരട്ടിമധു 
രം ജവയൊ കൊലരക്. കൊത്പ മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി ചന്ദനം 
ജപയൊ പച്ചുലെ ത്തില് യഥൊചിതമായിചെത്ത അതൊട്ട 
കൂടെ ചെത്ത കാച്ചിയരിച] എണ ചെഖലിക്ളില് നിറയ്ക്ുകം.. 
പമല്പ്പറത്തെ മരുന്നുകഠേ ചതച്ചിട്ട കാച്വിയ ദ്രീറുസ്യും നിറച്ചു 
വരുമാഠണ്ട.-. അതിന്ന പിഷ്യും കരഞ്ഞിരിക്കുമെന്നത ഹെതുവാ 
യിട്ട കയത്തുള്ള കടടനുശുൂലങ്ങറാക്ക മതിയാകയില്ല.. ശിഥിലങ്ങ 
റാക്ക അപ്രകാരമായാച്ചും ശമനം കണ്ടുലരു നും 

(പുറമെതെപ്പംന്) 

൭. ബേഷിസ്മിലൈസ്സദെ ലാ ഫൈവഃക്ഷിരപികെഷയശ്ചചെച 
ഷെല് | അഥലാസേശതാംഷെവസൈഗ്ശുതാഫ്വാദാരുണാപ്ി വാ 
൫൧ ദെധതാരംജ്ജപയൊ ശതകപ്പ പള ഇവഷയഷൊ ശത 

കുപ ദെവതാരം ഫ്ക ഇവയൊ പാലില് അരച്ചു പുറമെ തെ 
ഗര കയും ച്ചെയ്ത്ം 

(ഷെപിയില് പുകവ്പ്യാന്) 
൮.-- ബലാമുലകഷായെണസമക്ഷ്ിരെണമുന്മയെ! 

ചാഠത്തരപാവകതക ാി നബാഷ്ക്ും നാല്യചേതെരനഭയല്। 
കുവന്തൊദ്ടിചെ രുകാണട വെച്ച കഷായം മണ്യാത്ൂത്തി ലാ 

൧ പാല സമമായിച്ചെത്ത തിക മമ) അതില് നിന്ന പൊങ്ങു 
ന്ന പുകകുഴല്ഖെച്ചു ചെപികകില് പ്രചെശിപ്പയിക്കക- നല്ല 
പണ്ണും ഖിയത്താല് മതിയാക്കുകയും ചെണം. 

൯. ധാന്ലയമ്ശേയാപിശ സൌെയേംപ്രയാഗേശല ശാന്തയെ 

സദ്യഡ്റ്ിഞ്ചൈല്വ ട്ടടചതശുംഗിലെരരസെനാഖ॥ ല് 

മെല്പറഞ്ഞ ഡയൊഗം കാടി കാണ് ചെയ്യും. കണ്ണുശ്ര 

ലം ഉ 8 യന്െ ശമിശെൌൊണെമെങ്കില് കുഞ്ചി മൊര്ദിക്ലഞ്ഞ റു 

പൊടി ചു പുരട്ടി വത്ര.്പ അതിന്െറ നിര ചെവിയില് പിഴി 

ൂഷ- ഇ്തഹ്റ്ത്രയറ രഹസ്യമായ ഒഓഓഷധമാകുന്നും 
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(കഷ്ടാടി തൈലം) 
ലം. റ... കഷ്ടി ശവ ലാഘി ഗേദെചാഫവമിസിസൈഡചൈഃ! 
ടം ബനൂ സ്ൃമൂത്രെപചകവഞ്ചതെചംകള്ണ്ണാത്തിനാശനം॥ 

കൊട്ടം ചൃക്ക വയനമ്പ കായം ദൈപതാരം ശതകുപ്പ ഇന്നു ലം ടു സ്യം ്; % ൮൭ വ്വ; ്് [ വ ” പ്പു ഇവ ആട്ടി നമു തത്ത] 8 പയ ൭ ം പത്ത വ 
5) രി൧് ി ട ഫ്൮ന0ാഥഠ൦ കാ 

ചുിയരിച്ചു ആ ഫ്സണ്ണണ ഭവെചധിയില് പകരുക. എന്നു മു ം 
ത്രൂ ശചക്കാം 

(പൈലുഷാമധുകാദിതെലം) 

- ശൈരുഷമധുകാഭീയബലാ നിഷ്ഠ ധഥിതാംബുഷി 
ശാര്വാചന്ദയൊ ശ് കോകൊള ദ ദ്യയഷ്ടൂി ഭി 1 

൨... ജു വകഷ ഭകാഠാന്തുമൃഞ്ജുി ല്യാവ!സലെ? ദപ്യകഷൈു | 
ത്രിഫലാസ ഈ സാരാപ്പൂകടുകാഭി ശ്വസാധിതം॥ 

പ. ഗൊക്ഷിരംദ്വിഗു ണംഭത്വാതൈലംമന്മാഗ്നി നാജുയെ ൪) ധൃുരണാല്കടനൌയൊറ്ച ലമദ്യംഗാന്നാച നാദചി। 
കവ മത്തിന്ചെര ഇുട്ടിമവുരം ശതാലവരിക്കിഴത്ക കുര ന്തൊൌ 

ട്ട്ചെര ജഖകൊണ്ടെ കുഷായാവച്ചു നന്നാറിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം 
രാച്ചം കാകൊള്ി ക്ഷിരകാകൊകള്ി മരക്ടിമധുരം ജിവകം 
ഇടവശാ കക മാഞ്ചെട്ടിചുപ്പാടി ത്വമരവ്തുയ്യം പാല്ച്യൊററ) ത്തൊലി ത്രിഫല ചെങ്ങമാതച മുത്തെങദക്കിഴങ്ങ കട്ടചട്രാ ഹണ്നി ഇപ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചെത്ത മന്ദാഗ്നികൊണ്ട പ. ' ചിച്ചരിച്ച ചെചിഷില് നിറന്തു യും തലയില് തെപ്പ]! യെ 
സ്യം ചെയ്തു. മെല്ചചറഞ്ഞത ചിച്ചിസുചാം യധഥ്മൊച്ചി ൭2 ി]) ഒലായ്യാര കൂ ാത്രലങ്ങാം ശമി രു, 

കടു നമേചികിത്സാ; 

(ശി രൂ പില്ലചാദിതെലം) 
൨൪൭... ശിഗ്രുപല്ല വനിഗ്ശുണ്ഡിരുചകച്ുദസംഭചെ। ത സ്മ കിരംതൈലകഷ്യാണ്ടുയഷ്ി ജി ൧൭. പേരണരേകള്റു നാദസ്യശമനംഗാധയാദപി। അപ്ശോച്ച പു ഠാവഡ്രാക്തംശൈധവു മധു ചാദിച॥ ചെയിമു മ ന്നതിന്ന കട്ട്നാദമെന്ന ചെരാകുന്നു.. തത് മുരങ്ങത്തകിാ കരുനൊച്ചിയില അചണക്ടിച ഇ ലററി]ല്.ടി രില് കൊട്ടം മുഭത്തെങ്ങിഗശ്ങ ഇരട്ടിമധുരം ഇവ അര ് രി ല്ല യ്യാ ഖു ഇായൊട്ട സ൭൦ പാലും വിത്ത കമ്മി യ്യ] 2 



൪൭.൮൭ ആ. രൊഗ്യകല്ലദ്ലൂമെ ബാലചികിത്സധായാം ത 

ന റ ചെഖിയില് നവിയ്ക്കുകയും നസ്യം ലെയ്ക്കുയും തലയില് തെറപ്പി 

യെ ൦ ചെയ്ക എന്നാല് ശമിക്ഷംം 

കട്ബാധി യയ ചികിത്സാം കം 

ലേ... ക ശ്രചലെഷയല്ഖ്ചൊക്തയേഥാലസ്ഥംസമാസത! 
തദെവകറ്്ബാധിയ്യെപ്രയൊജ്യം പാഫ്രേരൌഷധല്യി 

കട്ടറുബാധിഷ്യുമെന്ന്ത കേട്ങ്ങ്ളുട്ടെ ശബശുവണശമ്ചി 

ഫായിയാകന അതിന്ന കടനശ്ൂല മാഥചെറഞ്ഞ ചികിത്സ 
ഠാ ഒക്കെയും പറരന്നതാകുന്നു. 

൧൭. തൈലം ക്ഷിരബലാസിദ്ധംവിശെഷെണാത്രശസ്ൃതെ। 
ശി രസ$പൃരണെൌനസ്വെസയലാമൂതയപി പവ 

ക്ഷിരബലാ തൈലമൊ കരരന്താട്ടിചെരും ച റമൃതും കൂട്ടി 
കഷായ്യാവചു അതില് കുരന്തൊട്ടിചെരും ചിറമൂതും അറച്ചുക 

ലല എണ്ബുയും പ്രാലുഠ ഥുത്ത കാച്യിയരിചു ര്ൃയകതൊ ല് 

ലയില് തെപ്പ്പിക്കയും ലെയ്ക്കം 

പ്രതി(ശാഫചികീത്സാം 
$ 

൧൮.-പ്രതി ന ഷോമുഫ്ഹഃക്നെറ്റസ്ററെ ഫസൈദൊപപാഭമെ നഃ 

ഥീ കൃത്യഥേരെത്താഭ്യ യന്ര്രെണാന്തശ്ചിതംമലം॥ 

വായുകഫത്തൊടുകൂടി കൊപിച്ൃ ശ്രവണശക്കിയെ കുറച്ച 

ല് ആയതിന്ന കട്നൂബാധിയ്യുമെന്ന പറജയുനസാ-പാതത്താല് ജു 

കൂക്കപ്പ്ട്ട കഫം ചെഖികളുടെ ദ്വാരങ്ങളില് ഖന്ന തങ്ങിയാ 

ല് നൊവൊട്ടം ചൊറി ച്ചിലൊടുക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രവണശ 

ക്ഷിഫാഠിക്ക പ്രതിയാഫമെന്ന പെര. ഓങ്ങിനെ ബാധിയ്യാ 

പ്രതി നാഫങ്ങളുടെ ദെദമറിഞ്ഞ ചികി ത്യിക്കുക.- പ്രതിനാഫ 

ത്തിന്നു പലപ്രാലശ്യാ എണ്ണുപരുകയും പിയപ്പ്റിക്കയും ചെയു 

ചെഖികഠാക്ക അയല പരുത്തി, തിരിമുതലായ (൫ റാ കട 

ത്തി ഉമിലുജു മലത്തെ കളഞ്ഞ ശുദ്ധിഖരുത്തുഭ: 

(ചെലി യില് നിഴ്ക്ുചാന് തെല) 
ഇ ലി 

' ൧൯... ഡാഡിമസേന ധിറ്റൂണ്ധിചി ല്വപല്ലവജെരസൈ। 

ധ്യ ഷസൈന്ധവദെഖഫോപ്ചകചതൈലഞ്ചപൂരയെല് 

താളി മാതകൃത്തില് കരുനൊചക്ചവി യില കുചളത്തില ജല 

ററിന് നിരില് ത്രികട$ ജന്ന ഭദലതാരം ജപ അരച്ചു 

ഴി ഫ്ണ്ണചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച ആധ ത നിര്മുകയുമ ചെയ്തും 

റ ന്നാ൯ ശമിക്കും ) 



സച്ച വിം ശാഭ്യ്യായ ി ൮൭ 

കാകണ്ഡ്ടുചികിത്സാ 

൨ഠം: പുരയെല്കസ്സ്റുകണ്ഡുതെ കേള്ണുയൊഃകൊല്റ്ട്ുകാഞ്ചി കാഠ। 

കാഞ്ചികെനക്തമാലത്വക്സിദ്ധ-തൈലമഥാപി വാ! 
ചെല ചൊറിയുന്നതിന്ന കാടി ചൂടുപിടിച്ചിച്ചു ചെലിയി 

ല്പകരുക_ കാടിയില് ഉങ്ങിന്തൊലി അരച്ചുകലക്കി! റ 
ണചെത്ത കാച്ചരിയരി ച്ച പകരുകയുമാംം 
പളളി 

) കടു ശൊഫലികിത്സാ 

൨.൧. കണ്ണുശൊഫെഷികായ്യൊയംവിധിഃഥിഞ്ചാത്ൂശൊഫ 
ജിൽ] പിഷ്ഠാല്യാംമിസിദാരുദ്യാംതമ്രെണചലചിലെപനം॥ 

ചെചി ലൊറിഞ്ഞ വിങ്ങിയാലും മുന്പറഞ്ഞ വ്രയൊഗങ്ങ 
൭. ലെയ്ക്ക. അതിന്െറ പുറമെ ലീിക്കം ശമിവ്പ്ാന് ടദെവ്വതാ 

രം, ശതകുപ്പ ഇപ മൊരില് അരച്ച പുറമെ പുരട്ടുകയും ഉലയ്ക്കും 

പുതിക ബല് കിത്സാ 

൨൨. തുക്സിരസആസിച്യകാദ്്യാസഫലകല്ലിത്തെ 
പകവംപ്രേപുരയെതെത്തെലംമധ വാര്ദ്ൂകര സാന്വിതം 

൨൨ - ദ്വീഷ പ്രയൊഗഥൊഭാഗെലപൃത് കര്ണ ശമപ്രദഃ] 
നിഗ ണ്ഡ്യാദിരസെച്ചയെചകേല്ലി തംതിലജംതഥാ। 

തുക്സിനിരില് പരത്തി രു അരച്ചകലക്കി എനൌചെര്ത 
കാച്ചരിയരിച്ചു ആ ഫ്ന തെനും ഇഞ്ചിയിരും കൊ 
യില് പകരുക- ചെഖി പഴുത്തുനാവന്നത ശമിക്മം_ കരുനൊ 
ച്ചി വി കൂടെ ത്തെ നീരി 
ലും പരത്തിക്കുരു അരച്ചകലക്കു നേചെത ൭. ) 
മെല്പ്രകാരം പം ം ന ചില 

(ിഗ്ഗണ്ഡ്യടി മെതലം) 

൨൭... നിഗ്ഗണ്ഡിഭംഗജാത്യക്രസൊനാസുരസാര്ദകൈ 
സഷിതശ്ശി ഗ്രഖാത്താകരം ഭ9കാരലതാന്പിതാ:॥ 

൨൫. സംക്ഷുല്ലപ്പിഡായിത്വള്ലെരസംഹൃത്വാത്രകല്ലി തൈഃ 
കാപ്ാസബിജദെലദ്ദശൈലുഷാസന ൭ കഴ ശാ കൈഃ॥ 

൨. ൬൩... യ യുടമികധി നിയതി 
നാദബാധിയ്യുപുയാഡ്യംപൃതികട്ഠം 

കരുനൊച്ചിയില ല് രി ടും; ൽ ് ബാ ഒരുക്കില പ്പെ ത്ത ഉള്ളി തരൃസിയില ഇഞ്ചി മുര്യങ്ങയിച വെവവഖഴുതിധ 

ലി 



ച്, നം ൮ ന 

ദ-൮)൨. ആമൊഗ്ൃകല്ലദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം 

യില കദമിഖ ഴേട്ഴങ്ങ കല്പ ഇപററിന്ശീരില് പചരത്തിക്കു ആ ദെപചതാരം, കുവളത്തിന്വെര, വെങ്ങക്കാതല ഗുച്ുപ്പ ഇച്ച തരചുകലക്കി എ ഇ്ലൂചെത്തകച്ചിയരിച്ച ഇഞ്ചി നി് തെനം 
ചെത്ത ചെചിയിയ പകരുക. മുൂലൊട്ടം കെപപീയ്യ യോടും ച 
ലത്തിന്െറ ലരലാട്ടകൂടിയപയ മികരന്ണം ശമിക്കും 

ന] 

ക്രീ മികര്ണൂചികി സാ 

൨.൭... ഥരിതാപരജൊയുക്തംഗെമ്മതൃംപുരയെത്യദഥം। 
ക്രി മിക വി വാശായ പ്രയെഗെയേമലന്തരാം॥ 

പ്വാതാദി കഠം കൊവ്പി വ്വ ചെപചിയുടെ ൭ മിലെ രക്തമാസേ 
ങ്ങള്ളെ ദൃഷ്ങ്ങക്ലാക്കി ചെയ്ത വെന, പഴമ. വുഴക്ടൊി ജവയെ 

ഉ.ണ്ടാക്ഷം അതിന്നു ക്രിമികര്ണ്ുമെന്ന പവെരാകുന്നു അത സംഭ 
വിച്ചും൯ അരിതാരം പൊടിച്ചു ഗൊമൃതത്തില് കലകഖിമൃന്നു 
ദിവസം ചെചിയില് പകരിക- എന്നാല് ശമിക്കം, 

(ചി മ ംഗാദി ത്ലാ) 

൨൮. വിക ംഗരജ നിദാരുാരിതാലഫലത്രയൈഃ। 
മറ് ലാപലാശത്വജതിലിംഗസമന്വിതെഴ്ു 

൨ ൯ കാരഖല്പിരസൊപെതഗൊമുത്രെപി ഷ്ടൂഷപ്ലികതെ] 

ഖധിചകചചോക്രികകെലം കിമി കര്ന്നപിനാശനം॥ 

പിഴാലര്ര വരട്ടമഞ്ഞഠാ ദെവതാരം അരിതാരം ത്രിഫല മ 
നയൊല പോശിന്തൊലി ചായില്യം ഇല കയഷ്ക്ന് രും ഗൊച്ചു 
തരവും സമമായി ചെഞ്ഞതില് അരല്ുകലള്്കി കനഎന്ണ) വെ 
ത്ത കാച്ചിയരച്ച മെഖിയില് വ്ഷരതക--- ഫന്നാചും ക്ര്മിക 

ര്ണ്ണുംശമിക്കു 
കര്ണ്ണാ൯ുശ്ചികിത്സാ 

൩൦.. ത്രിദിനംപുരയെത്തെലം ലിക, ഗാദിശൃതംവുരര। 
സ്വെദ ധിത്വാതതഭക്ഷൌദ്രം നിഷി ഞ്ചെല്പട്ടസംയുതം[ 

൯൩ ൧.. സച്ഛാഫംലാദശാചധോകര്ണ്ണൂയൊപക്ഷമെഖലാ 
ഷവ്രയൊഗ കര്ണ്ടാശ ശമന ംഫമ സമ്മത 

ണാ ള് ലി 

പിഉംഗാടി തൈചം മുന്ന ദിവസം വെഖിയില് പകന്നതി 
നെറശെഷം വിയപ്പ്പിചു ഇത്തുവ്] പൊടിച്ചു തെ നിര്്ചെത്ത ആ 

ഫ്ത ചെചീയില് റു ദിചസമൊ പത്ത ദിപസമമോ പതിന 
ചു 

ഞ്ച ദിപസമൊ ഒഴിക്ഷഷ എന്നാല് കര്ണ്ടുാശസ്സ ശഴിക്മമെന്ന 



സപ്ല വിം ശാദ്ധ്യായ$ 39-൮൩... 

ഫെക്ലാലായ്യനാല് പറകപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. ചെപിയുദെ ൭൭ 

ബായി ചിലമാസേകലങ്ങളൊടുകൂടി ഖരുന്നതിന്ന കര്ണ്ണാശ 

സ്സുന്ന പെരാകുന്നും 

കര് വിലധിചികിത്സാ 

൩.൨൧... വചാമധുകകൃഷ്ണാനാം ചൂര്ണ്ണം പ്രാശ്യസമാക്ഷികംി 
ഷദൂയെല് പ്രഥമംകര്ണാച!ദധൌസമുചസ്ഥിത്യെ 

വെന. ച്ുഖവ്പ, ലുട്ടന് റൽ, ലൊറിച്ചുല്, പഴ്ചപ്പ ഇത്യാദി 

കമൊട്ടകൂടടി ചെപചികഠാഅധികമായി പീങ്ങിയാര അതിന്ന 

കര്ണഇചഭധിയെന്ന ചെരാകന്നു-- അ,൭ സംഭലിച്വാല് വയമ്പ 

ഇരട്ടികധുരട്ട തിപ്പലി വ പൊടി മു ഒരെ ന൯മെത്ത സെലിപ്പി 

ചു മു്വെ ടിപ്പി ക്കക-- അതിശള്൪െറശെഷം ജത്വന്ന താഴെ പ 
റയുന്ന ചികിത്സ കക്രെ ൭ചയ്ക്കം 

( പുറംമതെപ്പ്ാന്) 

൩൨൩... ശാരിബാമിസി ദവാ വശാബരതവക്ഫലത്രയൈഃ | 
ക്ഷിരപക്ൈവമ്മു ഹു പിഷ്ടൈബ്യഥിഭകയഷ്യാച്ചുലെപനം ॥ 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ശതകച്പു, ദെഖതാരം, പംച്ചൊററിത്തൊ 
ലി, ത്രിഫല ജവ പ:ലില്, പുഴുങ്ങിയരിച്ചു പുറമെതെക്കുകം 

പ്രയസ്യാദികഷായ) 

൩൭... പയസ്്യാബ്ബഹരി മുല ഫലത്രയ യി ശാദ്വയൈഃ। 
സയിശാലാപടൊലി കൈചമയയെച്ചശൃതജേല:॥ 

അടപതിയന് ഴങ്ങ; ൭൧. വചഴുതിധയലെര. ത്ര'ഫുല, പരട്ട 

മഞ്ഞ, മരമഞ്ഞകത്തൊലി!, കാട്ടലെജ്ളരിചെര,യ, പടടൊലം 

ജലംകൊണ്ടു കഷ .യംഖച്വ സെപിപ്പിക്കയും വെയ്ക്കും 
൯൫൭. ശിലയെന്നി ശഭക്ഷ്പാതുന ലനിതമധുസ്സുചിം] 

വിദധ്യാച്ചഖ രാകഷ്ഠമെതരല നാഫരചഫമത॥ റ 

അത്താഴംകഴിഞ്ഞാൽ നഖ നിതമധുസ്തഫി എന്ന മുന്പറഞ്ഞ 
ഓഈഷധാത്തെ സെഖ ൧൨. ത്രിഫല. ദികാട്ടഠ ഇവ പ ച്ചവെ 

കത്തില് അരച്ചുകലക്കി മെരുപറഞ്ഞ മരുന്നൂക്ഥാ കൊണ്ടു 
കഷായംവച്ച അതുകഠാതന്നെ അരച്ചുകലകടിട്ടൊ കാച്ചിയഎ 
വേം നി ധ്യമായി ചെലിയി 4 നിറയ്ക്കുക: ഇവ ചെയയാല് കര്ണ 
വിദ്രധി ശമിക്കംം ാ 

ശര് 00 ചി കിത്സാ 
14 ച 

റു 
4 

൩.നാ_. അബ്ദുദസ്യതൂയ ല്പ്രാക്ഷകേ യ്യല്കര്ഇ്്ോബ്ദുടെപി 

തയ] കിന്ത്വത്രകര്ണ്ണുഘായിയിദല്യാണിതുനയൊജംയെല്॥ 



൪.൮3: ആരൊഗ്യകജ്ദ്ൂ മെ ബാലചികിത്സായാം 

അബ്ലദത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചികിത്സകര്ം ഒക്കെയും കര്ണ്ണാ 
ദത്തിന്ന പറരന്നതറൂകുന്നു_ അതുകളില് കര്നേത്തിന്ന അഹഫിത 
ങ്ങളായിരിക്കുന്ന ടപ്യങ്ങം അര്ബ്ലൂട ശമ നങ്ങ്ലായിരുന്നാചും 
ചെക്കപ്പെടരുത ഇത്രമാത്രം ഭെദമുഖണ്ടുന്നറി കം 

പാളി ശൊഷചികിത്സാ 

(അശധഗസ്ധാദിതൈലം) 
൩൭... അശപഗസ്ധാബലാഭിരുപയസ്ച്യരണ്ഡമുലകൈഃ। 

ക്ഷി രെലിപക്വ തൈലന്തുപാളിശൊഷഫരപചേരം॥ 
കാഠിന്െറ വള്ളി ശൊഷിക്കുന്നതിന്നു അമുക്ഷരം, കവ 

ന്തൊട്ടി വെര, ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ, ത ഭപതിയന്കിഴങ്ങ അവ 
ണക്കിന്ചലചെര ഇവ പാലില് അരക്ൃൂക.ലക്കി എണ്ണചെത്തു കാ 
ച്ചിയരി ച്ചു പുരട്ടുകം ലം 
പം ജി വ യ്യെൌഷധൈസ്സിദധംജലകുക്കുടമാംസജ്ജ്യ 

രസൈസമാനദുശ്ധധാഡ്യകേതെലംപാളസചൊഷണം॥ 
കുശ ക്കൊഴ,യുകടെ മാംസംകൊണ്ടെ കഷായംധച്ചു അതില് ആ 

ഭപ.മ!യന്കിഴങ്ങ, കാകൊളി. ക്ഷിരകാകൊളി, മെദു, മഹാ 
മദ, കാട്ട ഴു ന്നിന്ഖെര, കാട്ടപയററിന്കവര, ജകം ഇ 
ടലകം ഇരട്ടിമധുരം ഇപ്പ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും എണ്ണയോ 
കഠം വപാലുാ ചെത്ത കാമ്്ിപ്പ്രട്ടക.- 

൯൩. ൯.. തിലയഷ്ട ൃശവഗന്ധാഭിശ് പൂര് ഇ്നിതാഭിഷ്ടിമിശ്രിതം॥ 
നച നിതംസദാലെ പാല് പാള പുഷ്ട!കരംപിദുഃ॥ 

എ മു, ഇരട്ടിമധുരം, അമുക്കരം ഇവ പൊടിച്ചു വെട്ചെ 

ത്ത പുരട്ടുക .. ഇധ്ച വെയ്യാല് കാതിന്െറവ ജ്ജി തടി ക്ഷ 

തന്ത്രികാചികിത്സാ 

8-0. എ ഭിഭരരചൌഷധൈയ്യക്കൈസുന്ത്രി കാംസമുപാല്രന്! 
സമൃയക്ഛമാശാ നിമ്മുക്കൊവ്യദ്ധെരെഖ നി ചത്തകയല്॥ 

കാതിന്െറ വള്ളി അധികമായി ശൊൌഷിച്ചു പിണയുടെ ക 
സ്പിപൊലെ ആകുന്നതിന്ന തന്ത്രികഎന്ന പെരാകുന്നു.. അതിന്ന 

വാശിശൊഷത്തി ന്ന പറഞ്ഞതൊകെയയെം ചെയ്യ എന്നാല് പി 

ന്നെഒട്ടുാ വദ്ധിക്കാതെ കഴിയും- ആയത ഇല്ലവും ശമിക്മ 
വനതലപ്പ.- 

ശി ടി ൧൧൪ പി ഥരെല്| ൭-൧. പ്രാദെശികെപരി ക്ഷിണം ഷത്വാസസ്ധാഠാമാല്രെ 
പാച്ച്യശംശി ഷ്ടയൊരെ ഷപ്രയൊഗസുപ്ലമാവഛ?॥ 



സപ്ലുലിംശാഭ്ധ്യയേഃ പൻ 

വള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിങ്കല് മാത്രം അധികമായി ശൊഷി 

തന്ത്രി പൊകല സംഭവിച്ചാല് ഇരുഭാഗവും വമ്ിക്ക പുസ്ത 

യും നിളവുമുണ്ടെങ്കില് ശൊഷില് ഭാഗം മുറിച്ചുകള.ഞ്ഞ ശിഷ്യ 
ങ്ങളുടെ തലകറഠാ തമ്മില്ലെത്ത മരുന്ദതെച്യമെട്ടി ഉണക്ക 

എന്നാല് ശമികരം, 
[ (കാതുമുരി ചൂരലച്ചാല് പുരട്ടെണ്ടമരുന്ന) 

൭൫.൨... ശവപാഫ്രാഗൊധികാമു്യവോി കോയ്യതമമ്ഛ, മെ 

പികെഷ്ടല്ലാക്ഷാസമാം ശാ ഡ്യയസ്സാഷ്്യസ്സസ്ധാനമാ 

ല്വമെരു[ 

ഞെരിഞ്ഞലിന്തകളിര ക. വളത്തളിര പെരുംകരുമ്പത്ത 

കിര കഞ്ഞിക്കൊട്ടകത്തിന്തകള!ര രേം ഥരുന്നുകളിലെതെങ്കി 
[ ലും ചകൊലരക്ക സമം കൂട്ട് പ്പൊടി ച്ച ഒനയ്യചെത്ത പുരട്ടി! കെ 

ട്ടിക്കൊഥാക-. എന്നാല് പള്ളിയുടെ അഗ്രങ്ങാം തമ്മില് ചെ 
രാകയും മുറി ഒ ണമമൂകയും ചെയ്യും... 

കാതിന്െറപ തി ച്വൊറിച്ചിചൊട്ടകൂടെ 

സു 
മം & 

കിട 

. 7, 
ക 
യ 4. 

പിങ്ങിപ്പെംക്ിയുന്നത]ന്ന 

൭.൨. പാല ഭകണ്മൂതിശൊഫാവദര ണസമുപസ്ഥിതെ। 
ജമ കൊടിഫരെദക്തംപേശ്ചാല്കുയ്യാചുലെപനം൮ 

ര ര... ക്ഷിരിലല്ലജനിഷ്ല ലാഥെട ശ പുരപൂരസാനവിതെ। 
യഷ്ട ശവഗ ഡാകല്ലനസഖ്യക്പകെവനസ്ക്യിഷാ॥ 

_ കാതിന്െവചള്ളിക്ക ചൊറിച്ചില് പിക്കം വിള്ളല് ഇധയു 
ണ്ടായായ അട്ടയിട്ട ചൊരകള ഞ്ഞനാല്ലാമരത്തിന്കതൊലി കഷാ 

₹ യംവെച്ചു ഇരട്ടിമധുരവും അമുക്കുരം അരച്ചുകലക്കി നെയ്യ 
ലചെത്ത കാച്ചി ലാന്മംപാകത്തിലരിച്ചു പുരട്ടുക. എന്നാല് ശ 
മിഥംം 

കാതുവക്ത്തുഖവാന് ദണ്ഡിക്കന്നതിന്ന 
[പ ൭.൫ മാതം ഗപദ് കാസാരെജിചന്ത।യഷ്ടിചിത്രകൈഃ] 

ള ദോ ശാഗസ്ധാസഘഷയേകെക്കന്നലഖ റി തന്തുമാഫിഷം॥ 
. റ് ൬൩൬൩ 

। ്ഃ ി 
൫. ലി പകപ്ഥോേരതെദ്യംഗാല്പ യ്യ ധനകൃട്്രുതാം | 

സവ ശൊഷാക്മമത്രാപി പ്രയ ഞജായതചികിത്സിത്ം 
 ആനടിയന്ദിരില് അടച്ചതിയന്കിഗ 

പണക്ക൯വെര ദഭൂവെര അമുക്കരം ഇവ അരച്ചു കലക്കി എ 
രമലെണ്ണുഖെത്ത കാച്ചിയമിച്ചു പുരട്ടിയാല് കറതുവഉത്തൂ വന്നേ 

' ഒ ഞെരുഥെ ത്രും- പാള ശൊഷത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചികി 
 ത്സകളുംഇതിനാ പറ൨നീ്വയാകുന്നും 

ങ്ങ ഇരട്ടിമധുരം ആ 

ത, 



൪.വൃന൩ ആരൊധ്ൃകലച്പദ്ൂടമ ബാലചികീത്സായാം 

൭.൭ യഥാസമുക്ഷാന്യെതെഷുക ഷ്യാദെഷപിതരെഷുചല। 
വക്ഷപ്യമാണാന്ദിയുഞ്ച। തസമ്യകസ്.ദ്ധാനിസിഓയെ 

മെതചറഞ്ഞ രൊഗമ്മാക്ക അതാതിന്ന പറഞ്ഞ ചക ത്സ 

ക ഇ ടെപുറമെ ഇതാന്നുതാട൦ഴ പറയുന്നവയും ത്പയൊശമുവ 

യാകുന്നും മെല്പറഞ്ഞ രൊഗങ്ങള]ില് ചെരാതെ ചല പുക 
ങ്ങാ മുതലായത കണ്ടാലും കനു ആഭരനെമിട്ടാല് ന 

കാഞ്ച ഇത്യാദ!കഠാ കണ്ടാലും ഇതിന്നുതാഴെ പചവഴുന്നച (൫ 

ന്നെമുഖ്യമായി ചെ്ത കൊഠോകം 

ററ ; ്ു ക്ര ത്സാ കര്ണ്ണരൊഗ സമോന്പ്യച കി 

(ബംഭീസൊമചല്യാദ] തൈലം) 

൭-൮, ബേദരസൊമലല്യക്തവഗ”ബലാശിഗ്രു സാഥി തെ! 

കഷായെസഹദാരുല്യ' തൈ പംകര്റ്റന്റാത്ത ജി ാ ത 
വി! [ ജേ 

ലന്തയി]ല സൊമവെ। എതശിന്തൊല। മുരിമ്മത്തൊ 

ലി ൧ വ കൊണ്ട കഷാഡേഠവച്വ വെങ്ങകാത്ല മെപചരാരം 

വ അരച്ചുകലക്കി ഛണ്ണ ച്ചെത്ത കാല്ച!യരി]ചു തെപ്പ്യക്കയൊ 

ശസ്യംലെയ്കുയെമ ചെപി]യ।ല് ന്വറയ്ക്കുകയൊ നിരു ടത്ത 

പുരട്ടുകയൊ വള്ള മെലുണ്ടാകുന്ന ല്യാധക്ക വള്ിമെരു പുര 

യമ 00 ) ത്ത ണം ചെയ. റാരൊഗ ങാ ടുകരയാ യൊഗേതയ്ക്കു തക്കലണ്ണും ചെയ്ക ക.ര്്ൂരൊഗ 4) 

ല്ലാം ശ മ)ക്ഷ ... 

അതസിമുലലുതൈലം 

മ-൯- അതസിമുലമഞ്ചമിഷ്ഠാശിഗ്രമൃവ്യം ശു തെജലെ। 
ദാവ്വിഫല തയൊശിര൩ രക്രാമരദ രി 

ക്രഠ -- കഴെല്ല,ഗ്ൊധാല സൊപ്പെതംശുതംതൈലഞ്ചതാദൂ ശി; 

കാശാവി൯ലെര മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി മരിങ്ങത്തൊലി പെര 

കുരാവംപെര ജഇഖകൊന്ടു കഷായവ യു മരമഞ്മത്തൊല। ത്ര॥ 

ഫല രാമമച്യും ലരളം ദവതാരം സവ അര കലക്ക) എടു 

യയ ഉടട൩ിന൯നെയ്യം ചെയ്ത കാച്ചിയരിച്ച മ തപറഞ്ഞ്ര 

രേം മലയ്ക്കു... കരണണരൊഗ്ങറം ഒകെ ശമ! 

(ഭൂ താലഭൂംഗാദിതൈലം 

ക ്രല£ഗെഠി ഗല ണ്ഡ തുമസിിഗ്രദാസ്വതാ 

മായൂരിതിന്ത്രിണി കാകമാചിഹാമാര്കേസ്യല॥ 
൫൨. ര ഭാധുഭധ രയൊ ശ്ചചിസ്വരസെപ്പിഷ്ടകലം' രൈ 

നിശാദധയൊഴ്ര:രഗെധ്യാസപപട്ട്സാമരസൊനകൈഃ 



. ത്അഷ്ട വി രേ ദേധ്്യാ യ $ മ-വ൮ു 2) 

൫൩. കല്ലി തെസു!ലജസ്സാജമൂത്രസ്സെഹൊചി പാപീതഃ। 

ച സപവ്വറന്കര്ഞഈശഗ മാന് രൊശഗാഈ ദുംഗ2൭ ൭൫) ൦൪] യ്തു തി 

നിലപ്പന കഞ്ഞുണ്ണി കരുനൊംദ്യിയില തുകസിയില മുരി 
ങ്ങഥില രുഖ്ല മ ൨൭ ലാട വൂറ്ിയില കരന്താങക്കിഇഞ്ചി 

ക്ദമ്ലി വാ ഗക്കിഴങ്ങ ഉമ്മത്തില ഇപററിന്നിരില് ഖരട്ടുമഞ്ഞ 

ഠാ മരമത്തത്തൊലി പയമ്പ കൊട്ടം ചക്ക ഇന്തുപ്പ്] ചെഞ്ച 
ല്യഠ ഉള്ളി ഇല അരമല്വുകലക്കി എണ്ണൂയും എണ്ണുഖയൊള്ം ആ 
ടിന് മൃത്രവുംചെത്ത കാല്വിയരിച്ച കെപറഞ്ഞപ പ്രകാരം ൭2) 

തട കര്ണ്ണ രൊഗങ്ങാം എല്ലാം ശമിക്കും 
൫൭൭... ചതിസംക്ഷെപ ത്മ പ്രാക്തംകര്ണ്ണൂരൊഗചികിത്സിതം! 

യ അത്ൃപ്താനാ തുലര്ത്മാന്യയ൦സ്ഥതഞ്ച സ്ഥാചയഘ്യതെ॥ 
ഇങ്ങിഷെ കര്ണ്ണ രൊഗചികിത്യ കം സംക്ഷെവിണ ഇപി 

. ടെ പരകപ്പെട്ടു ആയതുകൊണ്ട മതി യായില്ലെന്ന പിചാരിക്കു 
. ണധഖക്കു ച്ചഴ) ചെറെ ഉണ്ടം ജനി ഉ.ണ്ടാക്മകയുമാഠ ഇപ്പ 

0൦ ഗ്രന ഥവിസൂരഭയഠ ഫെതുവായിട്ട ചുരുക്കിയ താണെന്ന എ 

ലാചരും അറിഞ്ഞുകെംകയും ചെണംം 
ം ഇതി ചാഗദദാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥ പണ്ഡി തചപാര 

ശെന്ദ്ര കൃതാ ഖാരൊ ഗ്ൃയകല്ലറുമെ ബലേ ചികിത്തായാം സപ്പ 
വിംശ ബെകൊാമസച്ച വി ൭ ശാമധ്യായ $ 

ആര്മൊഗ്യകല്ലദ്ദൂമെ ബാല ചികിത്സായാംം 

ച് 
അഷ്ട വിം ശാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭ 

ന ട് തം 

് നാസാരൊഗ പ്രകരണം 

ര പി ൭൩ ച്ചി ഹി പസ 

ന്യു 

൧... അത്രനാസൊപപ താപനാഠ മികി സതേതു പി നസ] 
നി വാതനിലയെലാസൊവാസശശിരസൊധഥര്വു 

റ നം ു 
൨. സൂശ്ഭൊസ്ണൂയവോപ്പവത്യാശസ്ത്റിണ്യ ഹാനിതതര്പരപ്ച 

ശാിര സസ്റെഥനം ശസൂതേഥാ പൂമശ്മചതത്സഥെ [ 

൩... ഗണ്വൂഷ നാവനെചെത് സാമായ്യെനചി കിത്സിതം ട് 
] 



രം൮ൃവു ആരൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചികീത്സായാം 

ഉ ഭ്രിക്തദൊഷെദ്ര മയോപി നസ്തായാദനുബസ്ധിനി?) 
ര... ഭിചസാന്തരിതംതത്തദ്ദൊഷ പ്രശമനെൌരഷധൈഃ। 

ക്വ ഥിതെനാംബു നാസ്ത്ായാദഥവാരക്തജെപില 

രം, അദ്ധ്യായത്തിങ്കല് നാസാരൊഗചി കിത്സയെ പറയുന്നു. 
നാസാരൊഗങ്ങം പി നസാദികമകേനാ- വാതില് മെമിപിയ 
സഥെന്നത മുക്കദ്തൂക-- മുക്കില് ഹിന്ന ചെയേംലാട്ടംം തലലെ 
ദന പനിമുതലായ ലക്ഷണങ്ങളൊട്ടകൂടിയതകേന്നു. അതിന്നു 
ക ററില്ലാത്ത അകത്ത ഇരിക്കയും ഇ ഗകശെവും ചുടടമു ഖസ്റും 
കൊണ്ട തലമുടിക്കെട്ടുകയുംആരംഭത്തികകല് മുന്നു ദിപസം കളി 
ക്രാതെ ഇരിക്കയും അതിഒന്റശെഷം തലയ്ക്ക സ്റ്റിശ്ധത വരു 
ത്തു ചയയം ്രല്പതാകുന്നു- പുക പലിപ്പാനും ക്ലവാിഠാക്കൊഠാലാ 

നം നസ്യൃത്തിന ി വി രൊധമില്ലാത്തലക്ക ആപ്രവൃത്തികളും 

വെണ്ടതാകുന്നു-- ഇത ദ്ദല്ലാപ' നസങ്ങഠാക്കും തുല്ധയമത്രെ ആ 
കുന്നത-. അധികമായ ദൊഷകൊപമുണ്ടെകില് മുന്നുദി പസം 
കഴിഞ്ഞാലും തുടങ്ങിയതില് ലലരെ താഴ്ചകൂടാതെ ഡില്ചം_ എ 
ന്നാല് മൂന്നുദിപസം കഴി ടിത്താല്യഠ കുളി ക്കരുത_ ഒന്നൊ രണ്ടൊ 

മുന്നൊ ദിപസം ഇടയില് വിട്ട അതാതുദൊഷകൊപങ്ങാഠാക്ക 
ശമനങ്ങക്ലായ ഓഷധങ്ങളിട്ട തിളപ്പിച്ചചെല്വം കൊണ്ട കളി 
ക്കാമെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട.- കുളിക്കാതെകിട്പ്പോന് ലഷിയാത്ത 
വക്ക ആ പിധത്തിലാംടി ക്കൊഠഠക- ആയതും മൂന്നുദിപസം 
ക്ലി കൂടാതെകഴിഞ്ഞതി ണ്ഠറ൭ ശഷംമആവൃയ രക്ഷദൊഷംകൊ 
ണ്ട ഉണ്ടായതാകില് കുളി പജ്ജിക്കയും ധെണ്ടം 

ധാതചി ൧സത്തിന്ന 

(ജിരകാദ' കുഴമ്പു 

൭- ജിരകാംബുദരാസ്ത്ാ നാകും ശി രസിധാരകയല് | 
തൈലൈരസ്ധജതൈലെനപകെവനമിസിരെണനാ॥ 

സ. പകെനധൊൈമവത, ാലാദാരുണാതഗരെണചാ, 

പി ഗസെലാതജെരാത്രെപ്രതൃഷെത്യാജയെ ചചതം 
മുഖ൦ വരളുക അധികമായി തൂമ്പുക മൂക്കിന്ന അധികമായ 

അടപ്പ് തലവെദന തരുത്തനിരൊലിക്കുക ഇപയാകുന ല 
ക്ഷണത്തൊടുകൂടിയതായ പതേപിശസത്തിന്ന ജിരകം മുത്തെ 

ങ്ങ അരത്ത ഇച പൊടിച്ച എ്റ്ൂയും അഖണക്കെണ്ണുയും സ 
മാചെത്ത അതില് ശതകപ്പ പൊടിച്ചിട്ട മൂപ്പിച്ച അരവചെടുത്ത 
ആറിയാ൯ അതില് ചാലിച്ചു മുദഡാപചിലിടുക കടടക്കയൊ ദെ 



അഷ്ടവിം ശാദധ്യേയഃ ൫.൮൯ 

_ താരമൊതകരമൊ ഇട്ട മൂപ്പിക്കയുമാം- ക ഴ്ചഇടടനാതരാത്രി യി 

6. ലാകുന്നു വെന്ദേത.. പുലച്ചയായാല് തുടച്യുകക്കയും വെണം 

(ധൂമത്തിന്ന തിരി ഗുല്ഗുലവഃദി) 

൭. ഗുല്ലലവശരുഖെല്ല?ബ്ദൂമധു ഭകെമ്മസ്മപെഷിതെൈ!। 

4 തൈലാക്കതാശസ്യതെഖത്തി ൧,മപാംനാംസുഭയാജിതാ॥ 

ത. ഗുഥ്ലു അകില വിഴാലരി മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ ഇരട്ടിമധുരം 

ഇവ തയിര്ചെജ്ത്തില് അരച്ച ശലയില്തെച്ച തിരച്ചു ഉണ 

ക്കി എണ്ണയില് നഠച്ച കത്തിച്ച തലക്കു തിഷ്ക്കു നല്പചണ്ണുംപി 

'ട്രിച്ചാല് ഒഈതി അതിന്െറ പുക ചലിപ്പിക്കുക 
൮. ഖചവജിരകസംസിദ്ധലാരിണാമുഖചുരണം |] 

നാവനഞ്ചബലാധലെല്ശൃതതൈരലന ശസ്യതെ॥ 

മുതിര ജിരകം ജവയിട്ട വെജ്ംവെച്ച അതുകൊണ്ട കചി 

ോകൊഠാപിക്ക.- കവന്തൊട്ടിക്കഷായത്തില് വിഗാലരി അരച്ചു 

കലക്കി) എണ്ണുചെത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു അതുകൊണ്ട നസ്യം 
യ്ക്കു ഇവ്വമുച്വയ്യാ൯ വാതപി(ധസം ശമിക്കും റ 

പിത്തപിനസത്തിന്ന 

(മഞ്ജിഷ്ഠാദി കഴമ്വ) 

ന്൯- മഞ്ജിഷ്യാമലകൊശിരരാസ്താഡിണ്ഡീരചന്ദതെനഃ॥ 
പ റ ടി ല് 

ട്൭൦൦ | 9൭% ളൂ . 0 | സു: [ |, ലൂ തൈസുന്ലയയ ഗുണ്ധി സപക്വെനസപ്ധിഷാമു 
ഠ- രചകസ്റസറെ ഫയുകക്തയചിത്തജെത്രപരി പ്പുരതെഃ | 

ലിംപെനൃദ്ധനിയാമെദ്ധാചതിത്യലപരിത്യജെല്॥ 
പരി തഃനിര്ദാഫം മുക്കിന്െറ അഗ്രത്തിങ്കൽ പഴ പ്വ തല 

തിരിച്ചില് തൂൂക്ഷമായി മ്ണുമായി ചുഖന്നിട്ടൊ മഞ്ഞളിച്ചിടട്ടൊ 
ഇരിക്കുന്ന ൯.൪ ഒഴുകുക ഇലയാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങക്ലൊട്ടകൂടിയ 
പിത്തപിനസത്താിന്ന മഞ്ചട്ടിച്പൊടി നെല്ലിക്ക രമേച്ചും അ 
രത്ത കടല്യാക്ക ചന്ദം ജലപച്ൊടിച്ചു മുഖപ്ധ്യാലും കരു 
ഥൊച്ചിയിലനിരും നെയ്യും ആഖണകക്കുുറ്ു യുംകൂട്ട। മൂപ്പിച്ചആ 
റിയാല് അതില്ചാലിച്ച മുദ്ധാവില് കുഴമ്പിടുക.. രണ്ടുയാമം 
ക. ഗിഞ്ഞാല് തുടച്ചുകളകയുംവെയ്ക്ക ക് 

ി 

(ധൂത്തേ.ന്നതിരി ചന്മനാഭി) 

൧൧ -- ചന്ദനാ ഗജമഞ്ജുി ഷ്യാസജ്ജനിയ്യാസയ ഷ്ടി ഭി] 
ലത്തിഗ്ലൊക്ഷിരപിഷ്ടാഭിരാജ്യാക്താ ധൂപനെമതാ 

൩൭. 



പു 
൫.൯൭ ഞഅആടരംഗ്യകല്ലടുമമെ ബെല്ചികിത്സയടേ റു 

ചന്ദനം അകില മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി ചെഞ്ചല്യം ഇരട്ടിമധൂ 
രം ഇല പമലിന്പാലിലരച്ചു ശിലയില് തതെച്ച തിരച്ചുണ 
ഉമി ധെയുില് ഗനച്ചു അതുകൊണ്ട പുകലലിപ്പു'ക്കം 

൧2... കലസ്ഥാമലമൊ ശ്വരഖവാരിണാമുഖകൃരണട] 
നാല യ ംചബലാധാത്രമതത്ൈെക ലധശസ്ൃയതെെ 

മുതിര യൊല്ലിക്ക രാമച്ചം ഇഖകൊന്നു കഷായംചെലു അ 
തുകൊണ്ടു കലിഠാക്കൊാലിക്കെ കവത്തൊട്ടിക്ഷെംയത്തില് ഠെ 
റി ല ൧൭! ൮൭൧൮൦ ലലിക്ക അരച്ചുക ക്ക ഇ്്ുചെത്ത കാച്ചിഅരിച്ച അതുകൊണ്ടെ 

ഠഡ്വൂ്ൈയ്ക്കു ലചഴലെപ്ലായ പിത്തചിശസം ശമി ൭൦ ക 

കഫ ചിശസത്തിന്ന 

(മുസമാദി കുഴ) 

മം മുസ്മാധിറ്ററണ്ഡികാബാണചുംഖപചിഞ്ചാസിരാലലാഃ! 

& ട്ൂനിംബയയഥിവൃശ്മിചചംശശാരടികാത്വചഃ 

ര... ര: മേരിചദെവാഷഥാ 1ജുരകദ്വയസംയു താഃ 
സാശപഗസ്ധാഭയാകൃഷ്ഠാചിശവടെഷജരഗയതാഃ॥ 

൧5). ഥുയിത്വാശമിപത്രരസഫൊൌലിഒശകൈഃിപ ലു 

കെ നൈരണ്ഡതെലെനയൊള്ിതാമൂര് ദ്യിധാരയെല്॥ 

൧൬൯. കഫജെ പ്ര ഫരാദുഭ്വംതൃയക്കവദ്േയശ്ചമാരയെല്! 

എവ വോ ശായാസ്പിക യയാല് പിയ സെറ്റെഷ്യഭാചിതെ 
ചെൊവധെണ്ടായ്ക്കു ചുമ ഉദെഫംകനക്ക ചട്ടി ചായമധൂരി 

കക മൃക്കചൊറിക സ്റ്റിശ്ധമായനിര ഒലിക്കുക കഫാഖളരെ , 
ചാട്ടക ഇലയാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങകളാടുടകൂടിയ കഫവിനസത്തി 
ന്ന മുത്തെങ്ങക്കു! ൭ ത്മ കരുഥൊച്ചിചലെര കൊഴിഞ്ഞിലിന്ലെ 

ര പുളി ഞരഞ്ച കുവന്തൊട്ടിചെര പുത്തരിച്ചുണ്ടലെരിന്മെല് 

തൊലി കാട്ടുമുല്ലവെരിന്മെല്തെൊലോ തമിഴാമുഖെര മുക തൊ 
ലി പാചര്തൊലി അരത്ത മുക ദെചതാരം ജീരകം കരി 

ര് ന ചം 

ഞ്ചിരകഠ അമുക്കരം കുട്ട ഒ തിപ്പലി ചുക്ക കൊട്ടം ഇവപച്ചെമ 

ടിഷു ചന്നിയിലന രില് കടല്നാക്ഷം ചി ഗ്രാലരിയുംചൊടിച്ചുി 
തി ) ഇം. റൂ ലം ) ി 

ടട ആധണക്കെണ്ണു ചെത്ത മൂപ്പിച്ചു അതില് ചാലിച്ച മുദ്ധാലി 
ലിടുക ലരയാമം കഴിഞ്ഞാല് തുടച്ചുകകഞ്ഞ തൊത്തി പിന്ന 
യുമിടുഷ ജങ്ങുഗെ ൭൭ രാത്രിയില് മൂന്നു പ്രാലിശ്യമിടുക- 

(ധൂമത്തിന്ന തിരി ധി ശാശതാ ഫ്വാദി) 

൧൭... നിശാ ശതാഫ്വാ ശൈലെയമനൊഥാവാ തൂത്ഥകൊഷ 

സൈ?! ഭമരാഗാരസംയംക്കെസു കസിരസചെഷിതൈഃ॥ 

ലി 

രാം വിപ. 



ലി 

ത്മഷ്ടവി ശാദ്ധ്യയഃ ഒം൯൧ 

_ ,൮- സകന്3നുഷ്ടകര്പ്പു കോകമൈഃസംപ്രകല്ലിതഃ! 
_. . എരണ്ഡ$ഭതലസംസിക്താ ധൂപ്നെ ചത്മിരിഷ്യതെ 

_ മുഞ്ഞാംമതകച്പു കന്മതം മനയൊല തുത്ത മുമക ഖെ 
എ ക് 

എം. 
റി 

 ട്ടാമുന്കൂട കുന്തുല്ക്കം കര്വ്വ്രം കുഴകേമഠ ഇച തുതസിധി 

_ മില് അരച്ച ശിലയില് തെച്ചുതിരച്ച ഉണക്കി! ആവണകക്ക 
 നേയില് ഠാനച്ചു അതുകൊണ്ട പുകലലിച്ചി കം 

൧൯൯. കലഗ്ധശ്തുണ്ണികഷ്ടാഭീഭകാഥിതെയചചാ രി ണൊ! 
ഗസ്പൂഷെംനാചനെ തൈലംപ്രൊക്ഷത്ചോയില പിസ 

മുതിര ചക്ക തിപ്പലി ഇപയിട്ട ചെ കരക്കി അതുകോ 
. ണ്ടു കപിഠാകൊഠാല ക്ക വാതചിധസത്തിലന് വ റഞ്ഞകകത 

“ലംകൊണ്ടെ നസ്യംചെയ്കു-- ഇവചെയ്യാല് കഫം ിധസം ശമി 
൨ 

മു 

ത്രി ദൊഷ പിഷസത്തിന്ന 

ലാ-- ചി നസംസന്നിപാതൊത്ഥംജാനിയാടനു പക്രമം] ഒടാ 
പി ഷസാമ്മലെന്യഥായുക്ച്യയോപയെദെടരൌഫ ധൈ 

ശം സന്നിപാതത്താല് ണ്ടൊകപ്യലറെടു പിനസം ദ്യൊഷങ്ങ കുയടെ സ 
മാലവസ്ഥയിയ അസാധ്യംതടന്നെ എച്ലാദ്ദൊഷങ്ങജും ച്ീകപ്പകാ 
മെണ കൊപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കില് മെല്പറഞ്ഞ കികിത്സകഠം 

. അതിന്ന ചറതഞ്ഞ മരുന്നുകളെ. യഥൊലിതമായി തമ്മില്ചെ 
ത്ത ചെ കൊണ്ടാല് ചപമരെ ൭.പ്ദുപചത്തൊട്ടച്ഛടാതെ ഇരിക്ക 

യൂംചൊയ്യുംം 

ല്. രക്ത പിഗശസത്തിന്ന 

(അഞ്ജു യാടി കഴ) 
൭.൦. അത്ജ നാംബുഭരാസ്തുംംബുലാമജജകഫ ലത്രയൈഃ | 

കഷ്ടയ ഷൂ ഫവയൊപെതെശ്കുണ്ണിതൈസൂന്്യസംയു 
| ് ] ക ലു ൭.൫൭ മുരി ലെപപം പ്രയുഞ്ജിതപിയസെരക്ഷകൊപജെ! 

ക രക്താദൂഷ്ടമാഷി മുക്കിെറ ഞരമ്പുകള 'ല്ചെന്നഴുടിയാല് 
| പിത്തപിശസത്തിന്നചറഞ്ഞ ല ഷണ മൊട്ടം വി രെഷി 

ഴു ം]] ) ല് 
1 സ സ] ക രക്ക കണ്ണൂകഠാപലക്ക ശാസം ട്ടറ്റന്ധത്തൊടുകൂടിയി 

'രിക്ക ചെചി കണ്ണു മുക്ക ഇല ചൊറികം ഇവയൊട്ടം കൂടി 
€ ന 

ഴു 5ന്ദൊകുന്നതായ രക്തച് നസത്തിന്ന അത്ടുനക്കല്പ മുത്തങ്ങക്കി 
ങ്ങ അരത്ത ജരുചെലി രാമച്ചം ത്രിഫല ഇവഴപാടിച്ചു 

മുലപ്പാലില് ചെയ്ത കഴമ്പിട്ടക 
_ ൨൭൨... അഥലാമലകാഭൊദംഫി മാം ബുരുഫകെസമെരഃ। 



[ചി ഴച്്റ് ല്ി വ്. 
വിന ഗ്, കു 

൫-൯൮ ആരൊഗ്യകളദദൂമെ ബാലചികിത്സയോം 

മാസിമധു കകര്ല്പ്യൂര ശാർ ബാലൊദ്്യുസംയുത॥ 
൨൩. സാഞ്മെനൈലാബുശൈലെ യെശ പുണ്റിക തെല്ലെ്[പ 

ി ഇഷ്യത്തെ മൂര് വിമ സേപടിതൊയനല നിതലിമര്ദ്ദിതെഃ॥ 

നാടു? 
ക് ടം 

റ് 

. നെല്ലിക്ക മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം തമേരയല്ലി മാഞ്ചി 
ഇരട്ടിമധുരം കര്പ്പൂരം നന്നാരിക്കിഴങ്ങ പാച്ചയൊററിത്തൊലി : 

അങ്കനക്കല്പ ഏലത്തരി ഇരുവെലി .കന്മ.൭൦ ജവ പൊടി 

ഫു നി ലംപരണ്ടനിരും ലവെന്ത്നെയ്യം ചെഞ്ഞ ഉ. സീ നിര 

ത്ത മൂദ്ധാവില് ഇടുകയുമാം 
൨൪... സവ്ൃഞ്ചരക്തപിത്തസ്യനര്ദ്ദിഷ്ടംശസ്യതെത്രച। 
സ്ററാധേഞ്ചാമല കാം ഭൊദദാ വു സിഭദ്ധൈന ചാരിണാ! 

രക്തച്ചിത്തത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചികിത്സ കഠാഒമെഴയയെം റു 

ധസത്തിനാം പറ൨ഠ ധെല്ലിക്ക മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ മരമഞ്ഞത്തെ? 
ലി] ഇലയിട്ട പെട്മംധെച്ചു അതുകൊണ്ട തലവച്ചു കുല്ലി! 
ഓഴുമായും ന്ൃല്പതാകുന്നു 4 

ഷ്ട പിഷശസത്തിന്ന 

(താലിസചത്രാദി കഴന്പ) 

൨൪... താല സചത്രമുസൈലാ പിക ഗേ സുരദാരുഭിടു 

ഭാവ്വിശൈലെ യമത്ജിഷ്യാമാഗധ മന്ദനദവകെയ?॥ 

൨൫൭... ബൃഫതിബ് ജചിജയാരാസ്തുചോമാറ്രാതന്ധുലൈല 

മധൂകസാരര്ട്ടകാശി ഗുബ്ചിചരുഗംബുഭ] $॥ 

൨.൩൬. യഷ്ടപ)ശവഗന്ധാഥമദയലായിമര!ചാകെയ 

കഗ്രഗ സ്ധാന ശാപൃതിഫെനചൊരനതൈരപി) 

൨.൭..സമാംകശൈ ന. നി തൈമ്മസ്മുവള.ംഗരജ ന ദചയൈ | 

ചകെവനമിഴശ്രൈകസുലെ നലപൊടുഷ്ടെ തമൃദ്ധനി॥ 
൨൮... ഫിതൊഷ്ഥി ൭ താസ്യേയഭസ്സു 2൧ ്ഭില നാരനഭൂ മതെ] 

തന്മിഒശ്രെവ്യാബലാപത്രനലച യ് തയുതൈശ്ചലാ॥ 

4 

ഞ്ഞാല് താനെ നീയത് ച്ഛു'ലല്ലുന്നും ദുഷ്യപിധശസമായി എന്നു 

ചരാ.. ഇന്ര്രീയങ്ങാശ9 ചൂട അഗ്നിമാന്ദ്യം പനി കാസം 

ശ്വാസം മറേ വാരിദ്പ്യറം ഈരണ്ടു പ്രദെശങ്ങ്കില് ചെദന 

വായ വരളുക മുക്കണങ്ങുക.- മൂക്കടപ്പു കുരു പാട്ടി യാല് ഖരു 

ന്നതുപൊലെ മുക്കില് നിന്ന ചൊരലാടുക ചലേ 
രിക മുകില് പു 

എക്കളുന്ടകേ മെഴുപൊകല മറ ഞ്ഞകളിച്ച കഫഭപപാകരസദെ 

ഉങ്ങമറിഞ്ഞുക്ടാ എന്നും ഗസ്ധദെദങ്ങകറഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നു? 



അഷ്ടവിംശാഷല്യംയ . 8൫-൯൩. 

പരിക “ഇവ ദുഷ്ടപിനസമായി ച്വമഞ്ഞാല് ഉന്മകേന്ന ഉപദ 
പങ്ങളാകുന്നു - ആ പിധത്തിലായാല്പിന്നെ നല്ലചണ്ണും ശമി 
ക്കയുമില്പ എമിച്ചും താഴെപറയുന്ന ചികീത്സകറം ചെയ്യാ ൭ 

ളൂ ശമിക്കും താലിസപത്രം മുത്തങ്ങ ഗങ്ങ ഏചത്തരി ചീ ണ് 

ഴാലരി ദെഖതാരം മരമഞ്ഞത്തൊലി കന്മതം മഴഞ്ചട്ടിപ്പെടേി 
തിപ്പലി ചന്ദം രക്തവന്ദനം വലെവവഴുതിനലിത്ത കട്ട൭ 
അരത്ത വലിയഷകടദലാടിയരി ഇരിവ്വുക്കാതല കട്ടകരൊഫണ।! 
മുരിങ്ങകരു കൊട്ടം ഇരുചെലി ഇരട്ടിമധുരം അമുക്കരം രാ 

മഥ ജി മകം കരിഞ്ചിരകം മുക പാലുമുമ.ക പയസവ്ധവ മഞ്ഞു 
ഠാ പൃൂതിയുണത്തി കടല്നാക്ക കച്ചരിക്കിഴങ്ങ തകരം ഇഖ 
പൊടിച്ച തയിര്ലെ ജ്ൂത്തില് ചിഴാലരി വരട്ടുമഞ്ഞ റാ മരമത്ഞ 
ത്തൊച] ഇപ്പ അരച്ചകലക്ക] ക്ലണ്ണചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച അ 
തില് ചാലി മുമൂദ്ധാവിലിട്ടക ഹിത്യമായി ഒരു എന്നു ശാലിച്ചു 

ലരികിചും ണഞ്യത വിട്ടാല് വെറെ ഉപരവങ്ങറഠാ പണ്ടായ്ക്കുരിക 
യുമകോല് യി ഖ്യമായി ശിലിച്ചപരുന്ന എട്ടനറൂയില് തന്നെ ഷാ 
ലിച്ച കഴമ്പിട്ടക.. പച്ചക്കവത്തൊട്ടിയില അന്നന്ന പൊടി 
ചെത്തു വെ ന്ഇുകൂട്ടി ഉര സിശിരറുത്ത ഇട്കയുമാഠ 

൨.൯... രിരസ്ഗ്ുദ്ധിദായി നിതെചാനിചസുശിലയെയു ി 
നാല നാഴ്യയംഗയൊശെയചൂ വയ നി്ഥരര ന്മലാന്॥ 

ശാിരസ്റ്റിന്ന ശുദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കു നന ഒതെലങ്ങാകൊന്ടെ ന 

സസ്യത്തെ ശിലിപ്പുിം. മെല് പ്രകാരമു ൭൭ തൈലങ്ങാം തലയില് 

ക് 

ചു 

തെപ്പിക്കചയും ചെയ്ക. പി നസത്തിന്ന ഫിതങ്ങളായിരിക്കന്ന 
ചൊടികഠാം വലിപ്പിക്കകയുമാം... തൈലാദിക ഇ മട വിപരത്തെ 
തുഴ ഷാണിക്കുന്നു 

(നസ്യൃത്തിന്ന ശി രിഷചത്രാദി തൈ ലം) 
൩൦. ശിരിഷപത്രസ്വരസെലികംഗപട്ടദായഭ 

സയ ചാ ഫൈ തംതൈലാടുഷ്ടപിനസധാശഠാം॥ 

. മെവെനി വാകയുടെ ഇല ഇളിച്ചു പിഴി 
ഞ്ഞെട്ടത്തഥിരില് വിഥാൂലരി ഇന്തുപ് ദഭുവയിാരം 

ഇരട്ടിമധുരം ഇപ്പ അരച്ചുകലക്കി] എ ാചെത്ത കാച്ചി 
യരിച്ച യതു കാണ്ടെ വാസ്യ ഒ൧െയ്ത്ക 

(ബലാ ശി മഷാദി മെതലം) 

൯൩.൧- ബലാശിരിഷശൈലുഷദെഖാഫഹ്വയശൃതെജചൊ] 
ദാവ്്ികല്ലെ നസസുന്യപേകതൈലഞ്ചതരഗുണം॥ 



22%. എം തക് മിന് ൮0 ആഗ് ന ലം 

൫-൯രം അആരൊഗ്യകല്ലര്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

കവന്തൊട്ടി ചൌര ൭നന്മനിലാകമെര കൂവലത്തിന്ചെര 
ദെവതാരം ജവഭക പാണ്ട കഷായലേച്ച മരമഞ്ഞത്തൊലി ആര ി 

[? ല് 4 ക 

കലക്കി ഏഏട്്യും മുലപ്പാചയം സമമായിമകച്ൃത്ത ഷാമ്യിയരിച്ചു 
തത്തുരപാണ്ടും നസ്യം ലെഷ്കുാം ്ു 

(അമൃത്ഥസനപത്രാദി തൈല ]* 

൩.൭. അ മൃുതാസനപത്രാളി കൊളീരു കി കാരസൈ! . 
ശചത്വണിസി സിന്ധൂത്ഥത്രിഫപാക ഷ്ട യഷ്ടി ഭി ഗ് 

൩൨൩. മുസ്മാ താലി സപത്രൊഗ്രാവിളംഗരജനിദ്വധയൈഃ। 
ബബഡാതിബിജമാധൂ ഖസ്വാരമാസിതുരുഷ്യകെകടയ 

൩. ൭....... ഫലി യ്)രൊചനചൊരതഗരാശരു മംക൭മെഃ। 

ശൈലെയമൃഗ നാഭ ന്ദൂജിരകദ ധിതകെയരപ്പി 
൨.൭. കലയും തൈരജേദു ശ്ധെധഗമസൂനെക്ഷുരസെധച! 

തൈലംസമെധസംജുക്തപ്പേകവതാഭ്യാം്ഗൂണാധികം? 

൨൩൨൩. ത്രി(ബ്ചെതാനിമയാപ്ലെതാന്യഹ്േശ്ശൂസ്വാനിനാലനെ॥ 
തെതലാനി സിദ്ധി ാന്വയെഷാം ശിലയെ സുഖ൭ യാഗം] 

ചിററമൃത ൭ ചങ്ങയിച കടയ ന! ചെലയില കൊടി യ 

വ്ര ൦൦2൭ ജപററിന്ധിരില് ഞെമഴ വരുമ്മന്തൊലി ശരീക്ുപ്പ 

ത്തു ത്രിഫല കൊട്ടം ാരട്ടിമധു രം മുത്തെ അ്ഭമകിഴങ്ങതാ 
ലിസപത്രം ചയയ പിഴാലരി വരട്ടമഞ്ഞാഠ മരമഞ്ഞത്തെം 

ലി ചെവചഴതിനചിത്ത ഇരിപ്പുക്കാതല മാഷി കറ്റ രൂ 

തേ ഴല് ചുവ ഗൊഒരാധല്യം ക്യരിക്കിഴങ്ങ തക്ര9 അകില 

കഠകുമഠ കന്മതം മെരുകിന്പട്ട കര്പ്പരം ജ്ിരകം കരിഞ്ചീര 

കഠം ഇവ, അര്വുകലക്ക! ല്യം ആആട്ടിധപാല തയിര്ലെക്കുക 

രിയിന്പിര ഇജച സാമായ്വച്ചെത്ത കാച്ചിയരച്ചു അതുകൊ. 

ണ്ടും ഗസ്പ്യലെല്യ9 ഇ വ വിധു ശു ഇപിട്ടെ പറ 

കടപ്പെട്ട ഒക്കയും ഷ്പ നസമുദൂടു വക്ക നഡസ്ത്ൃത്തിന്ന നല്പതാ 

കനം അധമകകിലെതെജ്ചിലും ഒനന സുഖ്വത്തിന്നു തക്കലട്ന്ും 

ശലപ്പക്കുമം ത 

(തലയ്ക്കു ധചപല്പലാദി തൈല) 

൩.൭. ധലപല്ലടഭംഗെന്ദ്രലതാഛി ന്റൊല് ഭചാരസെ 

ധചത്വഗാദി ഭി കെരക്ഷ്രയുഷരജഃശൃത*॥ 
ന്ത റ ത ) ട്" 

൨൨൮. തി ലജാലദോതര്് 

മുര്ജൊസ്യയകടംമെലാദിഗനം ലായൊജത പ നി 

തി 
ഇവറവസധബര റമത ജവഖറ 

ഞെമയില കഞ്ഞുണ്ണി ഉഴിഞ്ഞു ചവി റററ്ല ക 

സമംശൃതഃ3! 

ം 
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അഷ്ടവി  ശാഭച്തായ ൭.൯൭ 

ത്ന; 

റ 
ഴ് 

ഒ മുജപരഞ്ഞ എണ്ണുയഭട കല്ക്കത്തി ന്നു പറഞ്ഞു ഞമവെരു 
 മ്മല്തൊലി മുതലായ മല്ന്നു ചാ അരച്ചു കലക്കി പെമ 

ണ്ലുയും തെങ്ങാപ്പ്ാലു൦ സമരായിട്ടൊ എയും പശ്രുധിന് പാ 
ലും സമമായിടട്ടൊ ചെത്ത കാച്ചിയരിച്യ തലയില് തെപ്പിക്കകം 

_  ഏലാദിഗണം അരച്ചു കല ാഭ കയമ 
ന (അമൂതാദി തലം) 

൩൯. അമൃത്രാകിശ്േകട്വന്വതെശ ഠുഷദള ദെരസെ। 
കാര് ഭാരുമാവ്വ് ഭി ശു തതൈലഞ്ചത ത്സമം॥ 

അ; 

റി 

ചിററമുത വെന്െമൃരുക്കില  കുരുമുരകക്ലു കുവളത്തി 
7 ലല ഇവററിന്ഫിരില് കരിഞ്ചിരകം ഒഠവതാുരം മരമഞ്ഞഞമ 

ത്തൊലി ഇപ അരച്ചുകല കി മെക്ളിച്ചെണ്ണുയൊ എടറ്റ്റുയൊ 
ചെത്ത കാച്ിയരിച്ച തെപ്പ്ിക്മക ഫലം മെല് പറഞ്ഞ ] 

 ഇുയെട്ടേ സമമാകുന്നു... രോ പറഞ്ഞ യൊഗത്തില് കരിഞ്ചി 
രക ദെഖത്ാരം മരമ ത്തൊലി ഇതുകക്രെ ഉവൊക്ഷി ച്ച 
മന്പറഞ്ഞ ധധഖത്വഗാദിയൊ ഏലാദി] യൊ കല്ലുമാക്കി ചെ 

_ കാ്ലെടുകയുമാം പ സമം തെങ്ങാവ്പുചും എന്നു 
ക്യുസമം പശുഖിന്പ്പാലും ചെക്കേയും വെണം, 

(നാസികചുൂ്ന്ു 
൭.ഠ- ധാത്രിജീര കമായൂരപി ഞ്ര ഖണ്ഡകട്ട ത്യം | 

വരാലജാതിഫലതല്പത്രി കാപകേകാനിച] 
൪-൧. നമദാമയയഷ്ടപ്യാഫവചി നൊഷണധിശാദവയം] 

ഏലാതക്ചത്രനാഗാഫ്വഷഡികന്മാനിലാഖിചൈഃ 
ി ൭.൨. രൂല്യംശലചയവന ധുപപത്രഞ്ചാശനെ ധസകമ്മിതം 

ആദായചു്ണുയെത്താനിജംബ് രഫലലാരിണാലു 
൭.൩. തച്ചു പെഷയിതാഥേക്യോയോധ്യേസ്യഭശാഷ 
ഡയല്! ലാംഗശലഫലതൊയെ നപശ്ചാത്സമ്മു ബു ു പെഷയെല് 

൪... ൭ശൊഷരയച്ചുതഥാ ഭൂയൊഷഘിമഗന്ധൊദകെനച് 
പുഠഡ്സ്ുമുട്ലു്യകല്പൂരധൂപികാസാരമിശ്രിതെെ 
യെ ജേ യ ന്മൃഗരത.്ചഗന്ധാഡ്യംതന്രകിഞ്ചന॥ 

രക... സഛ്ീഷനാസി കാകൃണ്നൊ ഷ്ടപി നസഷാഥ്ദന 
ശി രക ചജാള്ളെഖസൂയ്യാഖത്തെശിരൊരേഴില 

൭.൬൨. റുഖ്െനാ സികദുഗ്ഭന്ധതഥായമപചരാജിയതട] 
ജത്രൂദധവ൩ംഭലംല്സയ്യാന്ദ്രൊഗാംശ്ചപി നിയച്ഛതി 

മി 

ഥൊെല്ലിക്ക ജു രക പിലിത്തണ്ട ത്രികട്ട കരയാമ്പു] ജൂ 
തിക്ക ജാതിപത്രിക ജജഖെലി രാമമയം കൊട്ടും ഇരട്ടിമധുരം 



പ് വണ് 
്ു റ ര ി 

ക ഹി 

൫.൯൬ ആ രൊഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലചി കീത്സയോം 

വാലുമു ക വരട്ടുമത്തഠം മരമഞ്ഞത്തൊലി ഏലത്തരി ഇല 

വങ്ങത്തൊലി പച്ചില നാഗപ്പവ്ൃ കച്ൂരിക്കിഴങ്ങ ജില് സ്മര 

ഒ ്റൊടടി യെടത്തൊകം ൧'ന്ൂനം ചന്ദനത്തിന്ന സമാ പുകയി ല് 

ലവ ഇങ്ങ് നെട്ടിപ്പൊടിച്ചു ചെവനാരങ്ങനിരില് അരച്ചു ശി 
ലിച്യനെക്കിടപ്പാടിച്ച ഇ നിര്ചെ കത്തി ലരച്ച മെല്പ്രകാരാ 
ഉ.ണക്കിപ്പ്പൊടി ച്ച പച്ചക്കര്ദ്പ്യരം ചുടമ്ദ്റ്രം സമയ്വ്യോണ്ടിയു 
ടെ സത്ത പുച്ചപ്പൂഴ ഇലയും ചെക്കുര- ഇതിന നാസിക 

ഒുന്നുമെന്ന പെരാകുന്നു ഇത മൂക്കില് വലിച്ചാല് ദുഷ്ടപചീശസം 
ശമിക്കും ശിരഃകമ്പം ജാം കൊടിഞ്ഞിധഥാത്തെ തലലവെദന 
ലായയ്ക്കുള്ള ദുഗ്ലന്ധം മുക്കിലുള്ക മു്ലൂന്ധം ഇഖ എന്നു ധെണ്ട 
ഉയദവാംഗരൊഗങമ്ങറാ ഒക്കെയും ശമിക്കം, 

രുതണ്ഡാപകല്യാദി കഷായ] 

൪.൭... മുഭണ്ഡാപകല്യാശുണ്ണിഭി ഃകലസ്ഥൈരപിസാധിതഃ] 
കവാഥൊമധുയുതഃപ് തെ ഷൂപീനസനാശനഃ॥ 

മുത്തിമ. തിപ്പലി ചാ മുതിര ജലകൊന്ട 
കഷായംവച്വ തെന്മെപ്പ്യൊടിചെത്ത സെധിപ്പ ൭ ദൃഷ്ടപി 

സം ശമിംരം 

ഭശക്ഷവഖ ചികിത്സാ 

൭-൮... പ ( ( 1 ം ണ ഴ് ന] ൮- ഭശഷചെബലാപത്രംസദൃഡ്സ്ുട്റ്ാ ൃയൊജിതം! 

തുല്യെന പഞ്ചഗാഡസ്മയരജസാപരിമട്ടിതം॥ 
രന് .. സു ന്യശഗോധുമയുഷാഭ്യംംനപനി രീച്ചാന വിതം] 

വിജജുലംധാരയെന്യൂര് ദാ ശാമ്യെദെചാശുതെനസഃ॥ 

ഭശക്ഷലമെന്നത മൃക്കിന്െറ അകത്തതൃണാദ് കഠാ കൊ 
ണ്ടിട്ടൊ വെറെ രേംഖിധത്തില് വല്ല ഫൈതുക്ക ൭ണ്രായിട്ടെ സം 
ദലിച്ചതായ, ലായയകൊപച്പഠം നിമിത്തമായിട്ട അധികമായി കൂ, 
ണ്ടാകുന്ന തൃമ്പലാകുന്നു-- അതിന പ ലൃക്കാ.ന്തൊട്ടിയുടടെ ഇല 

അപ്പ റംകൊണ്ടുചന്ന അരച്ചുപൊടിച്ച അതിഗൊട്ട സമം ഇ 
രപെലി രാമച്ചം കൊട്ടം ചന്ദനം ഇരട്ടിമധുരം ഇവ സമാ 

ശമായിധെത്ത പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൊടിയും ധെത്ത മുലപ്പ്യാ 

രവ കൊതമ്പത്തിന്തെളള് വെട്ടു വയ്യാ ചെത്ത ഉരസിനിര 

വത്ത മുദ്ധാലില ടക. എന്നാല് ആയത ഉട്നെശമിക്കുഃ-. കൊ 
തമ്പത്തില് തെളിയെന്നത കൊതസ്വപം പയത്ത പലത്തിന്ന 
നാനാഥി പിതംലെ ൮൦ അമന്നെട്ത്ത അതിലിട്ട കുവക്കി ജരു 

നാഴ യാക്കി പിഴി ഞ്ഞരിച്ച കുഴറെനെരം കാററില്ലാത്ത പ്രദെശ 



അഷ്ടലിംശാഭധ്യായഃ ൪.൯൭ 

റ 

ത്തിക ആകഷായം ഖെച്ചു അടിയില് കയറിയാല് ഉറല്കൂു 
ഭൂത അത)ല്ഗനിന്നെട്ടത്ത കഷായമാകന്ം 

(നസ്ൃത്തിന്ന വേലാത്രയാദി തൈലം) 

൫ഠ0- ബലാത്രയകൃതകാഖസമ കഷ ഒരെഖകലികെ 4 

മുഗനാഭിഫിമാഴഭാദമധുകൈഃകുമംമനേധിടെ ത 
൫൭൧ സദ്യപകെപനതൈലെ നപൂതെനസി മയായയതെ, 

പാത്രെ പി ദ്ധ്യാദഒ നൃയദ്യന്നാല ഡഞ്ചാനുബസ്ധി നി 

൭൨_.അ ശക്ഷെൌരനാസികാദവാരംലിംച്ചെത്തെ നാന്തരംഭൂഖൊ। 
മുദ്ധാനേഞ്ചമുഹുവ്വൈദ്യ സെന ശാമ്യെരസപട്പഭസ। 

മെരചചറഞ്ഞ പ്രയൊഗാകൊണ്ട പി ശമി ച്ചില്പ റ] 

കില് കവന്തൊട്ടിചെര വെകവന്തൊട്ട!ചെര മരരകത്തിന്ലെ 

ര ഇപകൊണ്ട കഷായംവച്ച അന്നുതന്നെ പിഴിഞ്ഞരിച്ച് മെ 
രകിന്വട്ട ചന്ദം മുത്തെങ്ങക്ക ഇങ്ങ ഇരട്ടിമധുരം കുഷ 

മഠഇവ അരച്ചുകലക്കി കഷായത്തൊടസമം പശുധിന് പാം 
ലും ഐ യു ചൈത്ത അ നാതന്നെ ക ച്ചി യരിക്കം പാത്രത്തില് 

പഞ്ചസാരയിട്ട അരിച്ചു പിററന്നാഠം അതുകൊണ്ട നസ്യംചെ 
യ്ക്ക... ധസ്ത്യധെയ്ക്ക കൂടാത്തലക് മൂക്കി ന്റ ദ്വരേങ്ങളിച്ും പൂരി 
കങ്ങ തൂ ഒട നാട്ട൭: മുദ്ധാവിലുഠ കൂട്രാഉടെ പുരട്ടുക. എന്നല് 

ഭശക്ഷധഖഠ ടെ ശമിക്കും. ധിശ്ചയന്തന്നെ. 

ാസാശൊഷ ചികിത്സാ 

6൩. അയമെവ ലി ധിഃ$കായെ നാസാശൊഷെച രന്ത്വി റ) 
ധാസി കാസേവയ തൊലിംപെദ് യതെചസഭിദ്യതെ॥ 

വായയേകൊപിച്വ മുക്കിന്െറ പഴുത।ലുമ കഫാംശതത്തെ നി 
മശ്ശൂഷമായിലരട്ടി മുകഖന്ന അടപച്ചുനണ്ടാക്കുന്നതിമഥെ ഹാസാരശ്രൂ 
ഷമെന്ന പറയുന്നു... അതിന്നഭശക്ഷവത്ത്ിന്ന പറഞ്ഞചിക.ടിത്സ 

ം കഠാതന്നെ പചെയ്ക്കു.. മെ വ്റഞ്ഞതെത്ലം മുക്കിന്െറ ഠ്വാരകങ്ങ 

കില് മാത്രം പുരട്ടിയാല് ച്പൊര. മുക്കി ന്മെണ് ല്ലുല്പാടവും പുര 
കകയ്യാവെണം. 

നാസാനാഫഹ ചികിത്സാ 
3... ഠാസാനാഷെങലാതൈലെനാഭ്യജൃത്രിഭിം പുനഃ 

നാസാഞ്ചയാപ്പതടെപ്പയ്യാസുസ്സുി കശ്രൈരബ്ദഫതിദരളെ ॥ 
68 സ്വെദയിത്വാഥഒ മ്ലെൌനഖ കഷ്യമാണെന നാവനദു 

കയ്യാത്തദാര്ഭംവാ സാോലാധസയാധഴരഖയ മ്മ 
. സ. 



ഭി ആരൊശ്യകല്പദൂമമ ബാലചികിത്സ യാം 

മുക്ഷധിങ്ങി യാല് മൂനാദിചസം ബലാഭതെലം പുരട്ടി നാലാം 
ദിപസം കഴർപുക ഏല്ലിച്ചിട്ടൊ ചെവഖഴുതിനയുടെ ഇപ മു 
ൂകളൂഞ്ാ എണ്ണപുരട്ടി ചൂടപിടിപ്പിച്ചു അതുകൊന്ടുഴിഞ്ഞി 
ട്ടൊ മുക്ക വിയപ്പ്ിച്ചു താഴെ പറയുന്ന മെതലംകൊണ്ട നസ്യ 
ചെയ്കതുയൊ ന്ത ഉചെത്ചത്തില് യനെത്ത ശല ധനാച്ച മു 29൭൯൬൯ 
ഇളം യാടഥെയ്ത്ക. 

(നസ്ൃത്തിന്ന നൈല) 

ക്സ് ഫീശിഗ്രനികും ഭാനാബിജൈസ്രി കട്ടസംയുതൈട] 
മാണി മനഥപിളംഗാമസ്ധ്യൈരചംഷിരെഖകല്ലിതെ 

൭... മന്ദാഗ്നി ഹാശംയെച ക തതൈലംനാഖ നകമ്മണാ! 
ഒലപാട നാലാ ധാസാത്ത്ി നാസാധാഷമുഖാജയെൽ॥ 

മുരിങ്ങക്യുയ ചെവചഴചതിയപിത്ത നാഗാന്തിക്കുരു ലുക്ക 
മുക തില്പുചി ഇന്ത പിഴാലരി ഇച ആട്ടിന്പാലില് അ 
രധ്ുകലക്കി എണ്ണുചെത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു അതുകൊണ്ട നസ്യ 
തഉമാലെചനാ മുതലായതൊ ചെയ്തു ഏന്നാല് നാസാധാഷാമെ 

ന്മ തന്നെഅല്ല ധാസാരൊഗങ്ങളെ,പ്പാം ശമുക്മഠം പം 

നാസാചാശ ചികിത്സാ 

൫൭൮-- കിംശൃകസ്വരസെസിദ്ധൊരജന്യകെരസംദഭചഃ। 
ന്റ്ുഫസ്മിലസമുത്ഥൊവാധാസാപാകംയനിയച്ചൃതി॥ 

കരുമുരുക്കില ശി ര1ല് വരട്ടുമഞ്ഞ0ം അരച്ചുകലക്കി വെളി 
ന ഉയാ മൊത്ത കാ൧ ള് മൊെന്നേയൊ എടന്ുയൌ മെത്ത ാച്പുരട്ടക മൂള്പ്പെഴുപ്പശമി 

6൭9 ... 
നാസാസ്രാല ചികിത്സാ 

(ഭിരകാദ ചറധുകഴ വ്വ) 

൭൯. ജീരകദപയ നി ണ്ഡിപത്രരാസ്റാഫരിതകി] 

മരി ക്ൈരണ്ഡബിജാബ്ദവ ചാഷിഞ്ചാസിരായേധിതാഃ॥ 

ണാ. സ്റെഥൊരുചകജെദ്ഷ്ഠാഃപിഷ്ഠവാദപിഷ്ടവാടജ്ജനശെ 

ഷി തെ। തത്ര വയൊജയെച്ലിതംമൂര് ാിദപ്യത്തേദെഴ 

ഷധം 
൬൧... നാസ്ധാ സ്പരവേസ്യനാശായശി ുപല്പചജെരസി 

ജുരകദവിത യൊഗ്രാ ല്യാമൈരണ്ഡദസ്റ്റെ ഫമെഖലാ] 

മുക്കില് നിന്ന വെ ൭൭ പൊലെ, മൃത യിരൊലിക്കന്നതിന്ന ജ് 

മക കരിഞ്ചിര്ഷാഠ കരു യൊ! മില അരത്ത കടക്കു മുക്കു. 



 ഭ്ഥാവിലിടടക.. മുരിങ്ങയിലനിധല് ജീരകം കരിഞ്ചിരകം ഖ 

_ യമ്പ ഇച അരച്ചചപക്കി  ആചണകക്കന്ണചെത്ത ക്വി ആ 

രിച്ചു മൃദ്ധാലില് തെപ്പു'ക്കയുമാം: 

 അഷ്ടചിശോട്ധ്യായ ൭൯൯ 

അചണക്കിന്കരു മുത്തങ്ങകകിഴങ്ങ പയഷ്ച പൂമിഞരമ്പേ ജു 
വ അചണനക്കെണ്ണുയില് പവത്തരല്ൃ വവത്തപ്പൊറാം ആപപാത്ര 

ത്തില് ശെഷിച്ചു ആധണക്കെണ്ണയില് തന്നെ കടക്ക] അതുമൃ 

വ്വിഒറ്ടാ ചകിത്സു 

൩൯൨... പടാലിവൃഷവപ്തൊദ്ഥരസൌെഗസംഥമടിതംി 
സസൂന്മ്യംനഖ നിതംയത്തദ്ധിഭമേയാപഫം| 

൬൮൮... നാസായാമ്മര് ദ്ധി ലാലെപാല് പായയെദ്പാഘ്ൃതംശ്ലവ 
(വ 

തം[തത്രെഖദാസ്യി നിംബ താഗുശിവൈപിഷ്ടയാജിതെ[ 

രക്തകൊഷം ചെതുവായിട്ട മുക്കില് നിന്ന കവത്തനുരലരിക 
യും മുക്ക തൊട്ടകൂടാതെ ആകയുചെയ്യു സത്ര വിദഭ യാകുന്ന 
ത_. അതിന്ന വപടടാലത്തില ആ ടചലൊടകത്ത്വല ഇ പററിന് ഗന) 

രും മുലപ്പാലും വെ സമമാഷിചെത്ത ഉരസി ഡിരവത്ത 
മൂദ്ധംവിലിട്ടകയം മുക്കി ൭ന്െന് പൂരട്ടു കയു ്വെയ്ക്ക- മെറ്പപപറ 

ഞ്ഞാരുന്നുക ട്ടെ ൯1൪1ല് മരമഞ്ഞത്തൊലി ഖെപ്പ്പിന്തെ 
ല। രാമച്ചം ജപ അരമ്ൂകലക്ക] ധെയ്യുചെത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു 
ഓചിപ്പിക്ക യയമാഠം 

പുതിനാസ ചികിത്സാ 

. (അഷ്ടപല്പധ തൈല) 
൩൪... തുകസഗുഞ്ജേഗാഗസ്്ൃയനിറ്റൂണ്ധിബഫകാളിനംം] 

സി ഥോ പരണയൊശ്ചാപി വ ത്രെ ദ്യഡ്പ്റാടതെരകസ്പു 

നാ൫-- സു]ന്ധുത്ഥകദ്ദരു ഷ്യ്രാഭ ംദത്വാമസസമം ശതം] 
വി യാടി ന 

അണ്ണ്റാക്കിലെ മാസം ദൃഷിക്കയാല് മൂക്കി ല്ക്കൂടലരുന്നശവാ 
സത്തിന്ന അതിമ്റസ്സുഫമായ ദ്ുഗ്ഗുന്ധമുന്ദൊയിചരികില് ആ 
രൊഗത്തെ ധൂതിനാസമെന്ന അറീഞ്ഞുകൊാക.- അതിന്നതുകൂ. 
സിയില മുരിങ്ങചിൂല അശസ്ധമീയില കരുനെറച്ചിയില പൂ 
നാമ്മുരിങ്ങയില കഞ്ഞുറ്ി യല ചെവവഴുതിനജ്ഭ്വ ഷിര് 

മാതൃത്തില ജപചററിന്യിരില് ജന്തുദ്യ കന്ത്ണരുള്മെ വ ആ 
രച്ചുകലക്കി ൫ ണ്ചെത്ത ഏന്ുയാട്ടസമം തൈര് പെമ്ലൂവും 
ചെത്ത കാച്ചി രിച്യ അതുരകൊന്ട ഹവ്യം മെയ്തു.-. തലയിൽ 
തെവ്റ്ിക്കയുഠ ക വിറാഭക്കാഠാലി ക്യു ഉലെയ്ക്കും 

ശ് 



ദേ ആരൊഗ്യകല്ലദുഭമ ബാലചികിത്സായാം 

പൃയരക്ക ഷികിത്സാ 

നുര... രക്മപ്പി നസവല്കുയ്യാല്പൃയരക്കെ ചികിത്സിതു 

നആുതനെതിപ്രവൃദ്ധംതുകൂ (ക സാധൃതമംശിശൊഃ॥ 

ദൊഷത്രയകൊപം രൊതുഖായിടട്ടട അഭിപലാതാടികാംചൊ 
തുപായിട്ടോ കഠിനമായ തലലെദധഉണ്ടാകയും അതൊട്ടകൂടെ 
മുക്കില് നിന്ന ചൊരയും ചലവും കൂട! സമ്മിശ്രമായി ഒലിക്മ 
കയും ലെയ്ലന്നതിധെ പൃയരമക്മമെന്നറിക-- അതിന്നു രക്രുപി 
സനസത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചികിത്സകറംലെയ്ക്ു തൂടങ്ങിയതിന്െറ 
ശെഷം ഉടനെചെയ്യാന് സംഗതി പന്നാല് ശമിക്ഷം-- വഭ്ധിച്ചാ' 
ത്ര കൃ സാധ്യമാകുന്നു. ബാല മാക്കായാ൯ ഏറരവും ക്ര 

സാധ്യമാകുന്നു എന്ന അറിഞ്ഞു കൊഠാകം 

നാശാശേ ശ്ചികിത്സാ 

(നി മൃലാദി മൈലം) 

൯൫. ഗ്രധ.ഥിമൂലകലസ്ഥാഗ്നിചചികാള് ശ തെജലെ] 

മായ്യൂരിസുരസാഠന്താനികംഭകപി ക ംഗമെക?॥ 
൩. സസി സ്മൂത്രൈഗ്ഗു പാംമു തൂമക് ശ്വ. ഞ്ചതത്സമം] ദ 

ത്വാധിപാചിതതൈലം ഗസോശസ്സു ചനാജജയെ ജവ 

മൂഴിന്െറ അകത്ത അശസാപൊലെ ഉണ്ടായാല് അതി 

ഡെ നാസാശസ്സഎന്നവക- അതിന്ന കാട്ടതിപ്പുലിചെര മൃതി 

ര കൊട്ടധെലിക്കിഴങ്ങ കാട്ടമുളകിന്ലെര ഇല കഷായലെ 

ച) അതില് കടലാടിയരി തുക.സിലിത്ത കചൊട്ുന്തുവൃയുടെ 
ഷായ നാഗാദന്തിക്കുരു പിഗാലര। ഇന്തുപ്പ് ജപ. അരച്ചു കല 

കടി എണ്ണുചെത്ത ഗെമമൂത്രവും ക്റരുക്ക൯പാലും ദ്രീ്ുയൊ 

ടസമമായി കൂടി കാച്ചിയഴിച്ചു പൂരട്ടകം 

; (രാസ്ലൊപ കല്ധ്യാദി കഷായം) 

൩൭... രാസ്റ്റൊപ കല്യാദെ ലാഫേചതാമലക്യഭയാഗ്നി ഭിഃ।! ച്യൃ 

നാഗരസയു രെ ഞഃാകവാഥൊനാസാശസാംഫിത॥ 

അരത്തു തിച്പുലി ദെവതാരം കിഴഗാഥൊല്ലി കടുക്ക കൊ 

ടവൈലിക്കിഴങ്ങ കാട്ടമു൭കിന്ചെര ചുക്ക ജലകൊന്ടെ ക 
മല, 

ഷായം ഖച്ച സെചിപ്പിക്െ ഇപ ചെയാൻ നാസാശബ്ഡ്റ ശ 
മിക്ഷം 

ഞ്ചില്കഥി യാ] നു ജതൃത്രനാസാഭരാഥെഷുകെഷാഞ്ച കഥതാമ 

ചി കിത്സാനതുസവ്വെഷാംഗയഥലിസുരതൊടിയ॥ 

നയന. യസ്യയുക്കിമതിബുഖി സൂഭസ്യെതാഖദലന്തരാം। 



നിം. 

റ്റെകൊഠാത്രിം ശാദ്ധ്യായ ൫4 

അനു ക്രെഷ്വപിരാഥെഷുപ്പതികാരംപോിധിത്സതഃ॥ 
റെ. അതൊസെയ്യൂനതാകാസ്യാദിതി സന്ത്യ പ്ലൊതസ്ധാ। 

[ ശാസ്ത്രാ ണി നാപരാധ്യന്തി പ്രവൃത്താനി ഗദാന്പ്രതി॥ 
ല് ഇങ്ങിനെ രോ അദ്ധ്യായത്തിങ്കല് നാസാരൊഗങ്ങളില് ച 2] _ ചിചതിന്െറ ചികിത്സച്ാം പറകപ്പെട്ട -- എല്ലാരൊഗങ്ങളുടെ 

യൂം ചികിത്സകാഠ ഇ തിലന്തഭവിച്ചിട്ടില്ല-- ചിസുരഭിതി ഫെതു 
 പായിട്ട ചീലരൊഗങ്ങമെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എമിചും ഇതുഷൊ 
 ്ടുതകന്നെ യുക്കിയൊട്ടേകൂടിയ അറി വൈദ്യന ഒക്കെക്കം 

ചികിത്സിക്കാം. അതുകൊണ്ട ഒരു കുറവും കാണെന്തില്പം 
ഇതി ധാശാസൊപ നാമുകരാമാനന്ദഹാഥ പഠണ്ധിതപാര 

ശധെന്ദ്രകൂ തലാരൊശ്യകല്ലറൂമെ ബാലേചി്രിത്സൂയാം അഷ്ട 
ലിംശസൂബകൊനാമഅഷ്ടാ പിംശൊദ്ധ്യായഃ 

ി നന്തി 

ആരരൊഗ്യകല്ലദുമെ ബാലചികിത്സായാം 
ക കൊനത്രിം ശാജ്ധ്യാ യ പ്രാരംഭ 
ത ത്. ഛം 

മുപ്പരൊഗഥവപ്രച്രണം 

ക: ഇഥസക്കഷോിഷ്യവക്ഷ്യമി ശമനാമുഖമാഥിനംം) 
ം യെത്രസ്യയര്ദ്ൂരവശൊരൊഗായച്ചാഫൻഗ്രു പയൊഗശതഃ॥ 
_ ഭര ത്മാധ്യയായത്തിങ്കല് മുഖരൊഗങ്ങളുടെ ചികിത്സകരമെപ 
് റയുന്നു- അധികമായി ജനങ്ങ ഉണ്ടായി കാണമവ്പെടന്ന 
 രൊഗങ്ടജഠാക്കമാതൃരമല്ലാതെ ച്ഠീല്ലാമുപരൊഗങ്ങറാക്കം ചികിത്സ 

യെ പറയയ്ബില്ല-. എന്നാലും ഓരൊന്നിയെ ഉദ്ദെശിച്ച പറയു ന്നത മറവള്ളുതുകഠാക്കുകുടെ യുക്തി മാനയേയൈദ്യന്ന ഉവയൊ 
ല് ശിക്കത്തക്കു വിധത്തിലായി പരുന്നത്ത് നാല് സൂമ്ച്ച ൫ ദ്യ വോ 
ഥാരിസ്വൊം സകല ചികിത്സയും ഇതിചടങ്ങിയിരി നു 
എന്ന അറികപ്പെട്ടമയും ചെയ്തും 

പഴന്ധോഷ്ടുചികിത്സാ 

ന ഷ്ടി 
ന്റ് 
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൨. പന്ൊക്ടെപ്പി ഖി തൌസ്ൃത്വംസന്ധഡായാന്തൌെചഖണ്ഡ 
യ പ്രണൊഴക്കനവ।ധാനെനതതര്പരമുപാചരെഷ്ു 

ചുണ്ടു പിന്ന രണ്ടു ശകലങ്ങകായിക്ണ്ടൊല് അതിനെ ഖ 
ണ്ഡൊഷ്ഠമെന്നറിഞ്ഞു കൊഠാക._. അതിന്ന രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളു 
ട്രെയും അവസാനമാഗര്ഥാ ഉരസി സമമായി നിരത്തി വാല്ല 
ചരട്ടചൊണ്ടു തന്നിചെയ്തയിം ന൯റശെഷം വ്രണ ചികിത്സുയെ 

മെയ്തു 



൫൭൪.  ആരരാഗ്യകല്ലടയമെ ബാഭചികിത്സായാം 

ഷ്ടര്യണങ്ങറാക്കളതെലം) 

5. -- ദുവ്യാപ ടൊലങ്കിചന്തികാകമാചിരസെശ്ൃതം। 
ശ്രാലണ്ി ശാരി ബായുശഗാലഖൊല്പലയഷ്ഠി ദി 

(ദുവ്യാപ ടൊലാദി; ം 
൫... ജ്യൊതിഫ്യൃതി നി ശാദ ന്ദാമഞ്ഞജിച്ടംദിശ്വനാശയെല് | 

മെതലമൊഷ്ടവണാന്സവ്യാനാലെപാത്സ ൨ ഭി ദിരനൈഃ? 
കേക പടൊലം അടപതിയന്കിഴങ്ങ കരന്താമി ഇലററി 

ന്സിരില് ശ്രാവണി മഫാശ്രോവണി നന്നാവിക്കിഴങ്ങ പാ 

വൃജ്മ്മിക്കിഴങ്ങ പാല്ല്യൊററ ത്തൊലി ചെങ്ങഗഴിധിംച്ഗങ്ങ ഇരൂ 

ടിമധൂരം ചെവഡ്പുന്നയരി വരട്ടുമഞ്ഞാം മരമഞ്ഞത്തൊചി മ 
ഒഞ്ചള്ളിപ്പ്യൊടി ഇപ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചെത്ത കാഷ്മിയരിച്ചു 
പുരട്ടുക. മുണ്ടിന്മെല് ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണക്ങറം ശമിക്കും 

; (അത്ധടാദി കെ,ചെം) 
൭. അത്ധടെന്ദ്രാണി കാരി ഷ്പത്രെടുസ്ംളതെരസെ! 

രജന്യപ്പിഷ്ടയാപകച തെല മൊഷ്ടഗടജയെയ 

ക]ഴാഴനെല്പി കരുനൊച്പിയില ഖെ്പില ഇവററിന്നി 
ര ല് വരട്ടുമഞ്ഞഠം അരവകലക്കി ഏഎട്ട്ുലെത്ത കാച്ചി പുര 
 ് രഓഷ്ടരൊഗങ്ങറ ശമിക്ഷം 

(ലി പന്ത്യാടി ഫ്ലൃത) 
സം ജീചന്തീനി ബനിറാണ്ധ്മുന്ധൊഫംസചദിരമ സ। 

 സാധിതംതിചകല്ലെന ഫ്ലൃതമൊഷ്യാത്തനംശയം॥ 
അഭപതിയന്കിഴങ്ങ ൭വപ്പിച കരുനൊച്ചിയില മുത്തി 

ക. നിലമ്പരണ്ട ഇവററിന് നിരില് ഐ അരലൃകലക്കി നെ 
യയചെയത്ഞ കാല്പിയരി ലു പൂരടടകയും സെചിപ്റ്യി മരകയും മെയ്ക്ക.. 

കാഷ്ട൭രാഗം ശമിക്കും 

(ഭൂവാദി! ഘൃതം) 
൭... ലൂമ്യാരസസ്യദ്വൈര ഭാഗെരമു ന്ധോയാസ്ര്രിന് ഠഠസ്ൃഷഠം। 

കാതുരൊധാന്യകസ്യാഷ്ടെരചകാകഗഫടതാചാം॥ 

൮. പഞ്ചാഴജപടാ യാജിവന്ത്യാസ്സു പൂചൈകത്രയൊജയെരു 
ദാഗംഘ്ൃതസ്യഷാാത്രിം ശംമാഥിഷ സ്യലതല്ചചെജ്വ 

൯.. തിലഗശാലചമഞ്ജു ഷ്യാമധു കാമരദാരുഭ 3! 
ശാഭിഖാരജനികൌന്തിതഗരശൈശ്ചാത്രകക്മി തൈ; ॥ 

൧൦. മന്ദാനി നായഥകോലംതല്പചരിസ്ര്രാ്യലെപയെഴി 
രഷ്യ൭യാസൊദര ശാഷാലദരണുധ്രണശത്തേരയ॥ 

൧൧. കഴ്സൂത്വകഛൊഷകക്ശ്യകാഡ്ണ്്യസ്റ്റൊടശമായചു 



, ൩... ഷ നി 

എ കൊനത്രിംരോല്ലോയഃ ൫൭0൨൪. 

നചെടമതി വഭത്തതകശ്ചിമൊഷ്ഠാശ്രമയാഗദ!! 
 കവകയിരന്മാഥി ല് മുത്തിളിന് നിരനാശ] ൩ പച്ചരഠല്ല'ക്കു 

നിരനാഴി സ കകാത്തമ്പാലയുടെ നീരാഴി ര. പഴുത്ത അട 
_ ക്കാത്തൊലിന് നീര നാഴ്। ൮ കിഗാനെല്ലി ഗീര നാഴി മ അഭ 

പതിയന്കിഴങ്ങിഭന്റന്ര നാഴി 9 ഇവ കെക്കെയും ഒരുപാത്ര। 
 ത്തിലാക്കി അതില് ഷ്ഠ പാല്ലയൊററിത്തൊലി മഞ്ചെട്ടിപ്ലെ 
_ ടീ നുരട്ടിമധുരം ഭദൈചതാരം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ വരട്ടുമഞ്ഞ ഗാ 

_ അരെണുകം തകരം ഇപ എല്ലാംമുടി ആറ കഴഞ്ച അരചക്ല 
ക്കി നാഴി എരുമനെയ്യ ചെത്ത മന്ദാഗി കൊണ്ടെ പിച്ച കു 
 ചംതെററാതെ ധാങ്ങി അരച്ചുവെക്കക.. രോ യെയ്യ ലുണ്ടിസ്മെ 
ന ല് പുരട്ടക-- എന്നാല് കുത്തല് നീര പിക, വ്രണം ചൊറി, 
- ച്ചില് ലലിച്ചില് പ൨പവഷ്വ് കറപ്പ) മൊഖിച്ചില് ഇപ ശമി 
ഒ അത്രയുമല്ല ഓ ചുരക്ക ല് സാദ്ധ്യങ്ങക്യാ യ രൊഗ 

_ ഞങ ഒക്കെയും ഇതുകൊണ്ടുരന്നെ ശമിക്മഠം 

ച 

ന്യ 

ഒഷ്ഠശൊഫത്തിന്ന 

൧... ഒഷ്ടശാഫെജളെ കൊടി രസ്രൂത്ചഗ്രഥി തംഫമെഒ! 
ച തലപിണ്ഡികയാസ്വെദകേട്ടുട്ചേ ഡൃതസികുകയാവ॥ 

൧ ണ്ടു ചിങ്ങിയാല് അട്ടയിട്ടു ചൊരക ഞ്ഞു ്ൃമൂരച്ചു കള് 
കെട്ടി നെയ്യില് കാച്ചി തലപൊട്ടചയും ചെണം അതിന്ന മെല് “ പറഞ്ഞ യൊയ്യതന്നെ ചെയ്താല് അധികം നന്നു. ക്ലറംക്കിഴി , നെയ്യില്ലാച്ചി രണ്ടു നാഴിക നെരം തലൊടിയതിഒന്റശെ ി ഷ്ഠ ഭമല്പ്പറഞ്ഞെ ൊയ്യുതടന്നെ പുരട്ടക.. എന്നാല് റാല്ലചണ്ണൂും 
ശമിക്കും... മെല്പറഞ്ഞു ഒഠായ്യയു പുരട്ടകമാത്രം ച്െയ്യാചൂം ത്രൂ  മെണ ശമിരംം 

ഗണ്ഡാലജി വികി സ്വാ 

൧൩.൭ ന്ധോലജ്യാമപക്വായാംജമൌകൊ ഭിഫരെദസുക! 
ലം ശിതകകൈട്ലെചസെകട്ദൈസ്മാഞ്ചപശ്ചാടുപാചരെല് 6 -പക്വാംഭിതചാപരിസ്രാലുസിഞ്ചെല്ക്ഷിരിതവഗംഭസംി രാവയെച്ചുവ്രണൊക്കെനവിധാനെനാശ്രുകരിണാ?) ॥ ഗന്ധാലജി എന്നത കവി ഠാതടത്തികലുണ്ടാകന്ന വീരാകു 

ന്നു. ചചട്ടു നിറലും പ നിയുമുമ്മൊകയും നിര സ്ഥിരമായിരിക്ക യും ചെയ്യും 

അതളണ്ടായാല് പ്ഗക്കുന്നതിന്ന മുഴ്വ അട്ട ഇട്ടചൊരമക മുഞ്ഞ ശിതചീയ്യങ്ങളായ മരുന്നുക അരച്ചുതെക്കയും മെല് 



മു൪ര.: യൃഴരൊശ്യകല്ലമുമെ ബാലചി കിത്സായാട 

പ്രകാരമിരിക്കന്ന മരുനമുകഠാകൊണ്ട കഷായേപച്ചു ധാര 
ഡ്രിട്ടകയും ചെയ്ക. പഴുത്താര൯ കത്തി വാത്ത ച്ചലം നല്പപണം 
പ്വൊയാുല് വാല്ലാമരത്തിന് തൊലി കൊണ്ടെ കഷായംവെച്ചു ധാ 
രയാട്ട വ്രണശുഖി പരുത്തി വ്രണചികിത്സയില്പഠറഞ്ഞ ഒ൪൭ 
ഷധങ്ങളില്ധഖെച്ച ആശുഫലമായ രഷധമകാണ്ട ഉണര 
കയും ചെയ്യ... ) 

ശീതദന്തചികിത്സാ 

3-- ധാന്യാമ്ലെനകലൊ്റെെ നപുരയെദസകൃന്മഖം॥ 
സപ്ലയഷമാണി മഴ ൩൧൯ ശിതദന്തസ്യശാന്തയെ॥ 

പല്ലില് തണുപ്പതക്ടി യാല് അ സഥഘ്യമാ യി ലരുന്നതത്രെ 

ശിതടന്ത മാകുന്നത_ അതിന്ന കാടി ചുടുപിടിപ്പിച്ച അതി ത്രി 
കടടവും ഇന്തുപ്പും പൊടിച്ച ചെത്ത പലപ്രാചി ശ്യം കലിറം 
െഓാഥാപിക്ക... 

(ശരചൂു൦ഖഖലാഭ്.തെലം) 

൧൬൯... ശരപുംഖബലാസി ദ്ധൈകഷായെകാഞ്ചികാധവി തെ 
ഐ ചാദഗണ കല്ലയെനച ക്വെനതിലജെനലാഃ 

കൊഴി ഞ്ഞിലിന്ചെര കുവന്തൊട്ടിലെര ഇചകൊണ്ടു കഷാ 
യം വെച്ചു ഏലാദി അരച്ചു കലക്കി എണ്രൂയുഠ കാടിയും സമാ 

ധെത്ത കാച്ലി അരി നെ അല്പം ചിടിപ്പി. ഷാ 
ണ്ട മം പ ന 

ദന്തചഫഷചികിത്സും 

൧൭. തിലകല്ലെ,നാസംയുക്ഷധോന്ല്യോമുംതക്രമെചലാ। 
ഉ.ഷ്ടൊദകംലാടന്താനാഥഷെസപേരയെന്മുല്വെ! 

പല്പതരി ക്കുന്നതിന്ന എ അരച്ചു കാടിയിലൊ മൊരിലൊ 
൧൭൭൧ കാച്വവെജ്ളത്തിലൊ കലക്കി അതുകൊണ്ട കഖിഥം 
ക്കൊഥാധിക്ക എന്നാല് അതശമക്കും- 

ദന്തദെദപികിത്സാ 

൦൮). ബലാഖല് രസൈരെയനിയുഥ സ്മിചകല്ലിതടി 

ദന്തദെദംത്ര ഭിഹ്ഹന്തിടി വഭസെമ്മുചപൂരണാല്॥ 

പല്പകുത്തി പിളരുന്നു എന്ന തൊന്നുന്നതത്രെ ടന്തഭെദമാ 

കന്നത - താതിന്ന കഠനന്താട്ടിലെര കരിങ്ങാലിക്കാതല കരി 

ഷറിഞ്ഞി ചെര ഇലകൊട്മടെകഷായലൈച്ചു അതില് എള്ളു അ 
രഥ്യൂകലക്ക] അതുകൊണ്ട കലിാക്കൊഠംധിക്ക എന്നാല് മൂന്ന 

മിവസാ കൊണ്ട ശമിക്ദം 



ലിം! 

എകൊനത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൫0൭ 

ദന്തചാല ചികിത്സാ 

൧൪. തിലക ല്ലെനസംയുക്തൊളൂംഗരാജരസൊലധ്ൃതഃ ॥ 
വദനെനനിഹന്ത്യാശുദന്ത ചാലംസധഖെദനം ॥ 

പല്ലചേദനയോടുകൂടെ ഇകകിനില്ലൃന്നതിന്ന കഞ്ഞുണ്ണി 
നീരില് എള്ള അരച്ചുകലക്കി അതുകൊണ്ട കലിഠാക്കൊറാലി 
ക്ക. എഗ്ഠാല് ധേദനശമി കം. ൭.റയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. 

(ഖദിരാദി തൈലം) 

൨൦. ഖദിരാസനമണ്ഡു രവരാകക ഭവല്ലയലൈഃ | 
അരിമെദയുതെഃപക്വംതൈലംവാപ്യരയെന്മുഖ്വെ ॥ 

കരിങ്ങാലിക്കാതല, ധേങ്ങാക്കാതലംപുരാണകിട്ടം ത്രിഫലം . 
നീര്മരുതിന് തൊലി, കരുലേലപ്പുട്ട, ഇവ ഖെള്ളത്തില് ആര 
കലക്കുകയൊ കഷായ ംഖെച്ച അതില് അരച്ചകലക്കുകയൊ 

ചെയ്ത അതില് എഴ്ണ്ണുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച അതുകൊണ്ട ക 
വിറാക്കൊഠാവിക്കയൊചെയ്ത്ക. എന്നാലും ഇളകിയ പല്ലഠക്കും. 

ദന്തതൊദ ചികിത്സാ 
൨൧. ദശ്ദൈബ്ദുകളജൈഖ്ബിജൈശ്യ ട്റിതൈഃ പരിമിശ്രി 

തം | നിദധ്യമല്ഷഷ്ടികാന്നസ്വപിണ്ഡംദശനമൂലതഃ ॥ 
൨൨. എഷപ്രയൊഗഥൊടന്താനാംതൊദമാശുവിയക്ലൂത।। 

ശരപുംഖാ ഭയ സിദ്ധതൈലംവാമുഖപ്പരണാല് ॥ 
ദന്തതൊദമെന്നത പല്ലകുത്തലാകുന്നു. അതിനാ ഇരഞ്ഞിക്കു 

രു ചുട്ടപൊടിച്ച നവരയരച്ചൊറില് ചെത്ത ൭ രട്ടിപല്ലിന്െം 
കടക്കരു വെക്കുകയൊ കൊഴി്ഞിലി ന്പേര്കൊണ്ടു കഷായം 
വെച്ചു അതില് കടുക്ക അരച്ചുകലക്കി എണ്ണചേത്ത കാച്ചിഅ 
രിച്ചു അതുകൊണ്ട കവിറംക്കൊ€കയൊ ചെയ്തു. 

(ചിഞ്ചാഭി വെളിച്ചെണ്ണ) 
൨൩. ചിഞ്ചാബക ഉവല്ലെ,ഷ്ടപുംഖക്വഥിതവാരിണി 

പിഫ്യപാബകളബീജാനികല്ലൂ്ീകൃത്യ വിപാചിതട ॥ 
൨൪. നാഭ കെരഭവസ്നസേഹൊദന്തതൊദംനിയച്ഛുതി ) 

ചലനഞ്ചാപിടന്താനാംശൊഫാന്മു ലഗതാനപി ॥ 
പുജിലേരിന്മേല് തൊലി, ഇജരത്ഞൊിത്തൊലി, കൊഴിഞ്ഞിലി. ന്ലേര., ഇവകൊണ്ടു കഷായ വെച്ചു ഇരത്തിക്കുരു അരച്ച ക 

ലക്കി വെള്ിച്ചെണ്ണുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു അതുകൊണ്ടെ കപി 
ഠാക്കൊറാക. പലകുത്ത ] ലു ലും പല്ലിന്െറ ഇളുക്കവും കടയ്ക്കലുണ്ടാ 
കുനാ നീരും ഗമിക്കും. . 

നര് ക്ല 



മാറ ആരോഗ്യകല്ല്ലമെ ബ്വാല ചികിത്സായകേ 

(ചിഞ്ചാദി ഏതാ) 

൨൭. ചിഞ്ചാബക ഉവല്ല,ഠ ഭ്യാംവട സ്യയശിഫയാസഘ । 
തൊയെ ശൃതെഘൃതംഗവ്യംമാഹിഷഞ്ചസമാംശകം | 

൨ന്ന. സൈര ഡചിബകളാസ്ഥീഷ്ട പുംഖ്ദൈസ്സ്റംയൊജ്യപാചി 
തം | ദന്ത സ്യതൊദെചാബല്ലെവടന്തിപരമൌഷധം 0 

ചി 

പുജിലേരികന്മല് തൊലി, ഇരഞ്ഞിത്തൊലി, ചേരാലിന്ച്ചേ 
ട ഇവകൊണ്ട കഷായ വച്ച കാത്തം ഇരത്ഞിക്കുരു, കൊഴി 
ഞ്ഞിലി പേര, ജവ അരച്ചുകലക്കി പശുലിന്യെയ്യും എരുമ 
നെയ്യും സമമായി ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച അതുകൊണ്ട കലിറം 
ശൊറാവിക്ക. ഇത പല്ലകുത്തലിന്നും പല്ല ഇളുകുാതിന്നും പ 
ര മൌഷധമാകുന്നു. ച 

(പല്ലതേപ്പാന് പൊടി) 

൨.൭. ഇംഗാലംനാളികെരസ്ൃകപ്റ്യുരെണക്ൃതംത്തുഭം 

തിക്താഫലത്വാചസ്താര്ക്ഷ്യംവരാളഞ്ചകടുത്രയം ॥ 
൨൮. ജാത്യാഭഫ ലഞ്ചസിന്ധൃയ ത്ഥം ലവണഞ്ചസമുദ്രജം 

കൃൂള്സറികയ്യാരുസ മായൊഴ്യതു ലാംശാനിപരസ്റ്റരം ॥ 

൨൯. ആചരെദ്ധാവനംതെനദന്താനാംകൊഷ്ണുവാധിണാ 
ശരപുംഖാരിഭെദാഭ്യാംക്ഷാജയെല്ക്വിഥിതെനുച ॥ 

ചിരട്ട ചുട്ടകരി, പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ പിത്തുകളുത്തെകായ്ച 
മാക്കിരക്കല്ലം കരയാന്മൃവ,ചുക്കം മുളകൃതിപ്പലി,ജാതിക്ക, ഇ 

പും കല്ലുപ്പും ജവസമം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു അതുകൊണ്ട പല്ല 
തേക്കയും കൊഴിഞ്ഞിലിന്ലേര, കരുധേലപ്പട്ട, ഇവകൊണ്ടു 
കഷായ വച്ച അതുകൊണ്ടു കപിഠാക്കെഠഠാകയും നിത്യമായി 
ചെയുന്നവക്ക പല്ലുകുത്ത, ഉനിന്മെല്നീര മുതലായ ദന്തരോ 
ഗങ്ങഠാ ഒന്നും ഉ ണ്ടാകയുമില്ല. 

മഈന് തിന്നുന്നതിന്ന 

൩൨൦. ലവണാംബുജയാകലുയപക്വഃകെരഫമലൊല് ഭവഃ! 

സ്ലെഫഹൊനിഫന്തിഗണ്ഡൂ ഷാദുന്തമാംസ ഭവംഗദം ! 

ഉപ്പു വെള്ളത്തില് കലക്കിതെളിയിച്ചു തെളി ററിഎടുത്ത 

അതില്കടുക്ക ,അരച്ചുക ലക്കി വെജിച്ചെണ്ണുചേത്ത കാച്ചിഅ 

രിച്ച അതുകൊണ്ടുകപിഠാക്കൊഠാക. ഉന് തിന്നുനതശമിക്കും. 

(സൈരെയകാദി തൈലം) 

൩൨൧. സൈരെയകശൃതെതൊയെ സമമിശ്രപടൂ ദകെ | 

നാജികേരപയസ്തൂല്യഭാഗാഡ്യയെച്ചാവകല്ലിതൈഃ 8 



ി 
എകോനത്രിംശാദ്ധ്യയേഃ ൮൭ഠ൭ 

൨൨. ബക ളാസ്ഥിജയായുശഖദിരൈഃപരിപാചിതം | 

തൈലംനിഫന്തിഗണ്ഡു ഷാദാശുതഞ്ചാതിദാരുണം ര 

കരിദ്കറുഞ്ഞിചേരകൊണ്ട കഷായംവച്ച അതില് ഉപ്പ ൮ 
ള്ളവും തേങ്ങാപ്പാലും കഷായത്തോട സമമായിചേത്ത ഇര 
ഞ്ഞി കടരു, കടുക്ക, കുരുവില്ലാകടുക്ക, കരിങ്ങാലിക്കാതല, ഇവ 
അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു അതുകൊണ്ട ക 

 ലിഠാക്കൊഠാവിക്ക കന് തിന്നുന്നത ഏററവും വദ്ധിച്ചതായാ 
ലൂം ഉടനെ ശമിക്കും. 

കനി പുണ്ണിന്ന 

൩.൨൩.ജാത്യാടിതെലഗണ്ഡു ഷൊദന്തമാംസാരുഷാംപരം 0 ലം 
ശമനസ്തിലശുണ്ണിഭ്യാംസിദ്ധംതൈലഞ്ചതത്സമം 

ജാത്യാഭിതൈലംകൊണ്ടൊ എള്ള. ചുക്ക, ഇവ വെള്ളത്തില 
രചകലക്കി അതോട്ടകൂടെ ചേത് 0 0 ൧ ടൂ ത്ത കാച്ചി അരിച്ച എഴണ്ണുകൌ 
ണ്ടൊ കലിറഠാക്കൊഠാലിക്ക. ഉരനില് ഉണ്ടാകു പുണ്ണ്ണ ശു 
മിക്കും. 

(ബക ളാമലകാദി തൈലം) 

റ.൪. ബകുമാമലകാജ ക്ക ചിഞ്ചാത്വശഗ് ഭിശ്ശൂ_ തെജലെ 
ധാദ്യ്യാശശൂകെരജക്ഷിയതുല്യഭാഗസമന്വിതം ॥ 

൩൭൫. പക്വംമ,ദപഗ്നിനാകല്ലൈ,ബ്ദകളാമലകാഗ്നിഭിഃ 
കൃഷ്ണാനാഗവിക്ഗൂണ്ഡസീബാണുപുംഖജയാദ്വയൈഃ ॥ 

൩.൬. തൈലംസുഘ്ൃതംഗണ്ഡൂ,ഷാദ്ൂന്തമുലസമാശ്രയാല് | 
വ്ൃണാംശ്ചശതനുംചാപിഷഘയച്ഛുതിദിനൈസ്രരീഭിഃ ॥ 

ഇരഞ്ഞിത്തൊലിം നെല്ലിക്ക, ലെള്ളെരുക്കി൯ചേരിഷേല്, 
തൊലി; പുളിലേരിന്മേല്തൊലി, ഇവകൊണ്ടു കഷ്വായംവച്ചു 
ഇരത്ഞെക്കുരു, നെല്ലിക്ക, കൊടുധേലിക്കിഴങ്ങതിപ്പലി, ചുക്കം 
കരുനൊച്ചിലേര, കൊഴിഞ്ഞിലിന്ചേര, കടുക്ക, കുരുവില്പാക്ക 
ടക്ക ഇവ അരച്ചകലക്കി കാടിയും തേങ്ങാപ്പാലും എണ്ണയും 
സമമായി ച്ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച അതുകൊണ്ട വിരാ കം 
ലിക്ക. ഉയനിലെ പുണ്ണ്ുകളും ഉന് തിന്നുന്നതും മൂന്നുദിപസം കൊണ്ട ശമിക്കും. 

ഉ.൯ വലീങ്ങുനാതിഗാ 
൩.൭. ര്യൃഗ്രക സ്യരസെനംസ്യംപൂരയെല്പ്രാതരുത്ഥിതഃ 

ക്ഷെപ്ലെണാസക്ടച്ഛൊഫ്ൈദന്തമാംസസമാശ്രയെ ! 



൫0൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്തായാം 

ഇഞ്ചിനീരില് തേന്ചേത്ത അതുകൊണ്ട കലിഠാക്കൊറാചി 
൪൭. ഉനിന്മേല് ഉ ണ്ടാകുന്ന നിരശമിക്കും. 

(അരിമേദാദി ഗുജളികാ) 

൩൮. അരിമെദത്വചാസാതൈഃഖദിര സ്യചസാധിതം 
വിയ്യ, ഥംപ്യൊഷസിനസ്ധു ത്ഥസൌവ്ചുലസമന്വിതം! 

൩൯, പാകെനഘനതാംനീത്വാഗുളികാംതേനകാരയേല് 
മധുയു ക്താംപ്രയുഞ്ജിതദന്ത മുലെഷ്ടതാംപ്രഗെ ॥॥ 

രഠ. ദഒന്തരോഗാഭപ്രശാമ്യെയുദ്ദന്തമൂലാശ്രയാസ്ക്ഥാ । രോഗാ 

ശ്വസവ്വെഭുയൊ ഭിരപരൈടകിംചികിത്സിതെഃ ॥ 

കരുധേലപ്പട്ട, കരിങ്ങാലിക്കാതല, ഇലപകൊണ്ടെ കഷായം 
ഖെച്ച അതില് ത്രികട, ഇത്തുപ്പം തലച്ചിലക്കാരം ഇവപൊടി 
ചിട്ട കുറുക്കി ഉ.രട്ടെണ്ട പാകമായാല് ഉ.തട്ടി ഉണക്കി ആ ഗു 
മിക പൊടിച്ചു തേനുചേത്ത ഉനിന്മേല് പുരട്ടുക. പല്ലകത്ത 
മുതലായ ദന്തരോഗങ്ങഠാ ഒക്കെയും അപ്രകാരം തനെ നി 
ന്മേല് ൭ ണ്ടാകുന്ന ല്യാധികഠം ഒക്കെയും ശമിക്കും. 

വായില് പണ്ണിയ 

൪൧. വിരമാമൂലവല്ലയസ്വസ്വരസംമധുമിശ്രിതം 
കൈശികീജാതിപാകാഭ്യാംസഫഹിതംധാരയെന്മുഖെ ॥ 

൪൨. പ്രാതഃപ്രാതസ്ര്രിഭിംന്യാദ്ദിപസൈരാസ്യസംഭവം 

വ്രണംപ്രദൂതെപാതത്രപായയെച്ചെടമൌഷധം ! 

' കത്തികൊട്കത്തി൯ധേരിന്മേല്തൊലിയുടെനിരില് അതി 

നോടസമം തേ൯ചേത്ത മാശിക്ക, ജാതിക്ക, ഇവയും പൊടി 

ച്ച കുറെചേത്ത അതുകൊണ്ട കവിഠാ ക്കൊഠാവിക്ക. വായിലെ 

പുള്ള ശമിക്കും. അധികമായി വദ്ധിച്ചതായാല് മേല്പറഞ്ഞ 

മരുന്നുതന്നെ സേധിപ്പിക്കയും ചേയ്ക്കു. മൂന്നുദിചസത്തിലധികം 

താമസംകൂടാതെ ശമിക്കുകയും ച്ചെയ്യും. 

ലം താലു കണ്ടക ചികിത്സാ 

൪൨൩. രേചകീനാഗരൊഗ്രാരുഗ്ജൊമാക്ഷികസംയുതം ! 

ലേഫയെല് ബാലകസ്സനെനമു ച്യതെതാലുകണ്ടകാല് ൫] 

കട്ടക്ക. ചുക്ക, വയമ്പ, കൊട്ടം ഇവ പൊടിച്ച തേ൯ഭചത്ത 

സേപഖിക്ക. എന്നാല് ബാലന്മാക്ക, ഉ.ണ്ടാകുനാ താലുകണ്ടകം 

ശമിക്കും. താലുകണ്ടകത്തിഷാ മലയാകികഠം ലാമുള്ളെയ പഠ 



രി ടു 
യുന്നു. അത ൭.ണ്ടായാല് ജ്വ൪ംഛദ, മുലകടിക്കായ്ക്കു മൃദ്ധാവി 
നാതാഴ്ചം ഇത്യാദികളുായേ ഉപ്ദ്രപങ്ങം കാങ്ചെയും ചെയ്യും. 

(യവക്ഷാരാദി പൊടി 

ര് രഃ. യവക്ഷാരൊപകല്യാഭ്യാംജീരകദിതയെനചച 
കൈശിക്യാചകൃതശൃ ബെ്ാമധുയുക്തശ്ചഫന്തിതം॥ 

ചവക്കാരം, തിപ്പലി, ജീരകം, കരിഞ്ചീരകം, മാശിക്ക ഇ 
വപൊടിച്ച തേനില് ചേത്ത സേധിപ്പിക്ക. താലുകണ്ടകം ശ 
മി ൧൭9൦. 

൪൭. സ്വഠസേനയുതംദദ്യാല്കൃഷ്ണായാവാതദൌഷധം! 
തുമ സ്യാഡ്പൃശമംയായാല് പ്രരൊഫെനാപുന€ക്വ ചിര) 

മേരപഠഞ്ഞപൊടി കരുത്തു സിനീരില് സേലിപ്പ്ിക്ക. എ 
നാല് ശമിക്കുമെനാതന്നെ അല്ല പിന്നെ ഉ.ണ്ടാകയുമില്ല. 
൪൬. മുഖരോഗ്െഷ്ടകെഷാഞ്ചില് ചികി ത്തവൈവമുദീരിതാ। 

അന്വയെഷാംസാസ്വബുദ്ധ്യൊഘ്യായഥാസ്വത്തുലിചക്ഷ 
ണൈഃ॥ 

മുഖരോഗങ്ങളില്വഖെച്ച ചില രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഇ 
ങ്ങിനെ പറകപ്പെട്ട. ശേഷങ്ങളുടെ ചികില് സയെ ശാസ്ധരപരി 
ചയത്തോടുകൂടിയ വൈദ്ദയന തന്െറ ബുദ്ധികൊണ്ടെ മാഹി 
ചുചെയ്തുകൊഠാക. പ 

ഇത് വാഗ്ദാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥ പണ്ഡിത 
പാരശലെന്ത്രകൃതാ വാരൊഗ്യ കല്പദൃമെ ബാലചി 
. കില്സായാം മേകൊനത്രിംശസ്തബകൊ നാമ 

എകൊനത്ര !ംശൊദ്ധ്യായ 
ആരോഗുകല്ലദ്രമെ ബാലചികില്സായാം. 

ത്രിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 
നിന്നാ 

ശിരൊരോഗപ്രകരണം 
൧൦ അത്രാഭിധീയതെധ്യായെശിരൊരോഗചികിത്സിതം। 

യദ്വിജ്ഞായനിലത്തെതപരതന്ത്രാവലോകനാര॥ 
ഈഅദ്ധ്യായത്തിങ്കല് ശിരോരോഗങ്ങളടെ ചികിത്സയെപ 

യുന്നു. ഇതിരപറകപ്പെടുനചികില് സകളെ അറിഞ്ഞാല് ആ വ ശിരോരോഗ ചികിത്സയെ ഗ്രഹിപ്പാനായിക്കൊണ്ട ഇ ശാബ്രത്തെളുടെനോക്കേണമെന്നുള്ളബുദ്ധിക ണ്ടാകയുമില്ല. 



ി 

൫൧൭ ആരോഗ്ൃകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായകടേ 

ശിരൊഭിതാപ രിത 

൨. ശിരോപിതാപെലാതോഥെമഞ്ജിഷ്ടാമധുകാംബുദൈ॥ 
സനായകബലരോസ്റ്റോദാരുഭിശു, ഒ്ഠിതൈന്റിശി॥ 

൨൨. സസ്തന്വ്യെനലിപക്വെനസ്റനേഹെയപരിമിശ്രിതൈഃ॥ 
തിലജെനൈവമുദ്ധാനംലിഘവാസുസ്സിശ്ധതാംനയെല്! 
വാതകോപം ഫോേതുലായിട്ടണ്ടാകുന്ന തലവേദനക്ക ചെ 

സനികളില് അധിക മായനോവ,പുരികങ്ങളുടെനടുട. നെററി ഇ 
വ വേദനകൊണ്ടു പിളന്നവിഴുമോ എസ തോന്നുക ഇത്യാദി 
ലക്ഷണമാകുന്നു. അതിന ആദിയില് മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇര 
ട്ടിമധുരം. മുത്തഞ്ങക്കിഴത്ങ., ചെന്നിനായകം കവുന്തോട്ടിപേരം 
അരത്ത, ദേവതാരം, ഇവപൊടിച്ചു മുലപ്പാലും എണ്ണയും കൂട്ടി 
മൂപ്പിച്ച അതില് ചാലിച്ച രാത്രിദേരം മൂഭ്ാവില് കഴമ്പിട്ടത 
ലക്കനല്ലലണ്ണം സ്റ്റ സ്പിശ്ധയെ ഉണ്ടാക്കുക. 

(സമസ്ത തൈലം) 

ര്  സമസ്തുന്വെബലംപേത്രൈസ്തദഷ്ടാംശസമൈദപചെല്। 
പിഷ്യവാകല്ലികതെസ്തെലമഥവാതത്ര യൊജയേല്! 

നാഴി മുലപ്പാലില് ആറകഴഞ്ച പച്ചക്കുറുത്തോട്ട ഇല അര 
മുകലക്കി വാഴി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചി അരിച്ച ആതില് ചാലി 
് കുഴമ്പിടുകയുമാം . 

ിമിതെല 

൫. വിലപാഭീരുബലാമുലനിയ്യു, ഫെപക്വമെവവാ। 
ബലാപത്രെണകങട്ലെ;, ൯ സമസ്മന്ധയംപ്രയോജയെല്॥ 

കൂവളത്തിനലേര, ശതാവരിക്കിഴം, കുറുന്തോട്ടിലേര ഇ 
വകൊണ്ടു കഷായംവച്പ പച്ചക്കു റുന്തോട്ടിയില അരച്ചുകലക്കി 
എണ്ണയും മുലപ്പാലും സമമായി ചേത്ത ക ച്ചിയഴിച്ച അതി 
ളി ചാലിച്ചിട്ടും സി 

(സ്ത്ൃന്യാഷ്ടമ തൈലം) 

൬. മുസ്ലാമധുക മഞ്ജിഷ്ഠാബലാത്രിതയശാരിബാഃ। 

കശമുലജയാദ്വന്പബ്ബഫതിദ്വയജിരകൈഃ॥ 
6). രാസ്ത്രാഭിരുഫിമൊശീകടുകാഗരുകംകമൈഃ। 

ജടാതഗരരുഗ് ജാതിഫലശാലുക വാരിഭിഃ॥ 

ത്ര1ഫ ലാപിസദേലാഫ്വശശാംകമുഗനാഭിഭിഃ। 
ജിവന്തികദജീചക്വമാഷൈവ്യപിഷട കല്ിതാഃ॥ 

ന. സ്തന്യ സപ്ലശൂണെൌപക്വംനോമ്ലാസ്തസ്യയാഷൂമമേത! 



ത്രിംശാഭ്ധ്യായ2 ൭൧൧ 

ശൌനകെന സമാപ്യൊതമഥവാതത്രയോജയെല്! 
ഏഴ നഴി മുലപ്പാലില് മുത്തത്ങക്കിഴങ്ങ, ഇരട്ടിമധുരം, മ 

ഒഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, കുറുന്തോട്ടിചേര, വെങ്കറുന്തോട്ടിചേര, കരക 
ത്തിന് വേര. നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ രം ഏഴ് മരുന്നു കഠാ. ദഒഭദഃവരം 
കടക്ക, കുരുവില്ലാക്കടുക്ക, ചെറുഖഴതിനവേര, വെഠാവഴ്തിഹ 

ചേര, ജീരകം ഇവയോടരൊ അരത്ത, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ചന്ദ 
നം,രാമച്ചം; കടുകരോഫണി. അകില, കുകുമം ഇവധോടോ 
മാഞ്ചി, തകരം.,കൊട്ടം, ജാതിക്ക, ആമ്പല്ക്കിഴങ്ങ, നൈതല് 
ക്കിഴങ്ങ, ചെങ്ങഴിനിക്കിഴങ്ങ, കരിംകൂവളക്കിഴങ്ങ, താമരക്കിഴ് 
ഞങ, ഇരുവേലി ഇലയോടൊ ത്രിഫല, താമരവളയം. ദേവതാ 
രൃവച്ചുക്കപ്പ, രം. മെരുകിന്ചട്ട ഇപയോടൊ അടപതിയന് 
കഴങ്ങ, കദളിപ്പഴം, ഉഴുന്ന ഇവയോടൊ ഒഭലേര മുതല്ക. ഴന്നു 
വരെയുള്ള എല്പാമരുന്നുകളോടൊ ചേത്ത ആറ കഴഞ്ചഅര 
കലക്കി നാഴി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച അതിരു ചാലിച്ചു കു 
ഴമ്പിടടുകയുമാം മേല്പറഞ്ഞ തൈലങ്ങഠാക്കു ക്രമേണ വിയ്യാ 
ധിക്യമുണ്ടെന അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും വ്വേണം. 

൨൦. അമുനാഭ്യംഗസെകാദിസഖ്ൃഞ്ചാത്രപരംഫിതം। 
അതിപ്രവൃ ദ്ധെനസ്ൃത്തുവിശേഷേണപ്രശസ്യത്യെ 

മേല്പറഞ്ഞ സ്തൂന്ധ്യാഷ്ടുമ തൈലം തേപ്പിക്കയും അതുകൊ 
ണ്ട ധാര, പിച്ച, വസ്തി ഇവ ഒക്കെയും നല്ലതാകുന്നു. പ്യാധി 
നന്നെ വദ്ധിച്ചുപോയാല് അതിശ മേല്പഠതഞ്ഞ തൈലംകൊ 
ണ്ട നസ്ൃംതന്നെ പ്രധാനമാകുന്നു. 
൧൧. ആശമയെച്ചറമു താചുണ്ണണംമാഷാണാംരജസാസഘ, 

ബ്ലഹതിമൂലപക്വെയസപ്റിഷാനിശികോജിതം। 

ചിററമ,തിന്െറ ഉറലുംഉ ഴന്നിന്െറ പൊടിയും സമമായി 
ചേത്ത ചെറുവഴുതിനപേര്കൊണ്ടെ കാച്ചിയ നെയ്യില് കുഴച്ചു 
അത്താഴം കഴിഞ്ഞാല് സേവിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. 
൧൮൨. ബ്ലഫതീമൂലപക്വംവാകൊയ്റ്ുംദു ശ്ധംസശക്കരം! 

പായയെദനുവാതസ്യദേഫാഗ്നിബലതത്ത്വപില് | 
ചെറു ലഴ്ചതിനവേരിട്ട പഠലുകറുക്കി പഞ്ച സാരയുമിട്ട സഹി 

ക്ത്തെക്കതായ പൃടോടെ സേവിപ്പിക്കയു മാം- മുന്പഠത്തേ മരു 
ന സേപലിച്ചതിന്െറ മീതെയും രം പാല സേവിപ്പിശൊം. ആ 
ഗിബലത്തിന്െറ സ്ഥിതിപോലെ വഴി പോലെഅറിഞ്ഞ ആ 
തിനെ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലാതെ അപ്രകാരം ചെയ്യിക്കരുത, 
൧൨. ദശമൂലശ്ൃതംക്ഷിരമഥവാസിതയായവിതം। 



൫൧൨ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

കൊഷ്ഡ്രുംസശക്കരംതദ്വല്പായ യെത്തല്ചരംഫിതം 
ദശമുലമിട്ട പാലുകറുക്കി പഞ്ചസാരചേത്മ സഫിക്കത്തക്കു 

തായ ചൂടോടെ മേരപഠത്ഞ പ്രകാരം സേലിപ്പിക്കാട. മുന് 
പഠഥത്തെതിനെക്കാഠം ഇതിന പിയ്യാധിക്യമുണ്ട. 

(മാഷ തൈലം) 
൧൪. ഭാഗാന്മാഷകഷായ സൃചതുരഃപയസ്ധൊപിചം 

ഗപ്യസ്യദ്വാവജായാ ന്യസ്വത്രീന യൊഷിതഃ॥ 
൧൫; ലതി സജി 

തത്രാപാപ്യസമംദത്വാകദജിപക്വജംരസം। . 
൧൬. കെരസ്ലെഹ സൃതതെത്രകൊഭാഗസ്ധലൈലസ്യപാശൃതഃ॥ 

നിത്യാഭ്യംഗാല്സമിരൊത്ഥംശിരസ്താപംനിയച്ചുതി! 
ഉ ഴസ്ി൯കഷായം ഇടങ്ങഴി ര, പശുയിന്പാല ഇടങ്ങഴി 

ര, ആട്ടിന്പാല ഇടങ്ങഴി ൨. മുലപ്പാല ഇടങ്ങഴി ൩൨ ഇവ ൭ 
രു പാത്രത്തിലാക്കി അതില് ഇരുധേലി,രാമച്ചംംചന്ദനം. ഇര 
ട്ടിമധുരം. കൊട്ടം ഇവ മക്കക്ൂടി നാഴിക്ക। ആറു കഴഞ്ച വീതം 
അരച്ചുകലക്കി നാനാഴി കദമുപ്പഴത്തിന്െ നീരും നാനാഴിഎ 
്യുംചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച തലയില് നിത്യമായി തേച്ചാല്ത 
സൌ വാതകോപത്താല് ഉത്ഭപിപ്പിക്കപ്പെടുതായ തലവലേദന 
ശമിക്കും. ധാരമുതലായത ചെയ്താല് ശമിക്കമൊ എന്ന രം 
അവസ്ഥയില് സംശയമുണ്ടാ കയു മില്ലെല്ലൊ. 
൧൭. മാഷതൈലമിദംനാക്ലാപിത്തരജപൃത്രശസ്യതെ। 

രക്തജെചശിരസ്പാചപെശിരഃകംപചെചദാരുണെ॥ 

 മാഷതൈലമെന്ന ചേരോടുകൂടിയതായ മേതപറഞ്ഞതെ 
ലം വാതത്താല് ഉത്ഭവിപ്പിക്കപ്പെട്ട തലലേദനക്കു മാത്രമെ 
ഗാല്ല പിത്തരക്തത്ങളാല് ഉത്ഭധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് തലചേദനകഠം 

ക്കം പാരിച്ചുത:യ ശിരഃകംപത്തിന്നും ശമനകരമാകുന്നു: 

(ബൂഫതീസ്വരസാദി തൈലം) 

൧൮. ബ്ൃഹതീസ്വരസെശിീതമുസ്ലാജീരകപാചിതടഃ।! 
സമാഠനദു ശ്ധഃകെരന്ത്തുസ്സേഫ സ്തരിലജഎവവഖ॥ 

൧൯. നിയതാഭ്യംഗയെഗെനശിരശ്ശു, ലംനിയച്ചുതി! 

വാതജംപക്ഷ മാത്രെണപ്രബലെപിചുരിഷ്യതെ! 

ചെറുഖഴുതിനയിലവീരില് ചന്ദനം. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ജീര 

കഠം ഇവഅഠച്ചു കലക്കി വെളിച്ചെണ്ണൂയും അത്ര തേത്മാപ്പ്ാലും 

ചേത്തിട്ടെ ഫഴ്ണ്ുയും എണ്ണുയോളും പശുപി൯പപാലും ച്ചെ 
ത്ത്വിട്ടൊ കാച്ചിഅരിച്ച നിതൃമായിതേപ്പിക്ക. 



ത്രിംശാഭ്ധ്യായ $ ൭൧൩. 

(നെഠരിമേല് തേപ്പാ൯.) 
൨൦. ജീരകാംബുദവൈകണ്ണകുസു മൊശീരദാരുഭിഃ [ സ്തന്യപി 

ഷ്ട്ൈസ്സമാലിംപെല് ലലാടംപരിതൊസകൃന് ॥ 

ജീരകം. മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, തൃമ്പപ്പവ്വ, രാമച്ചം ദേവതാരം 
ഇവ മുലപ്പാലില് അരച്ച നെററിമേല് എല്ലാടവും കൂടക്കൂടെ 

പുരട്ട്ക. 
൨൧: പിത്തൊദിതെത്രമഞ്ജിഷ്ടാമധുകൊശീരചന്ദനൈഃ 

സനായകൈകൃതംചുഴ്സ്്റംസ്മന്യപകെവനസപ്പ്രിഷാ ി 

൨൨. മുദ്ധ്നിവീത്വാര്ദ്രതാംദദ്യാദഥവാകമന്ലയകാരസെ 

മഞ്ജിഷ്ഠാ ഞനമാംസിഭിഃപക്വെനപരണെനവാ! 

പിത്തകോചത്താല് ഉ.ത്ഭലിപ്പിക്കപ്പെടുനാ തലവലേദനയ്ക്കുര 

ലപുകച്ചില്, പനി, വിയല്ലും കണ്ണുചുട്ടനീറുക, ഇത്യദ 

ദിലക്ഷണമാകുന്നു. അതിന്ന മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം, 
രാമച്ചം. ചന്ദനം, ചെന്നിനായകം, ഇവപൊടിച്ച മുലപ്പാ 

ലും നെയ്യും കൂടിമുപ്പിച്ചു അതില്ചാലിച്ചു ആറിയാല് മൂദ്ധാ 
വിലിടുക. അല്പഎങ്കില് കഠറുവാഴനീരില് മഞ്ചട്ടിപ്പ്ൊൊടി ആ 
ഞ്ജയക്കല്ല, മാഞ്ചി, ഇവയൊ നിര്മാതമത്തിന് തൊലിയൊ 
അരച്ചുകലക്കി അതില്നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച അതില് 
ചാലിച്ചു കുഴമ്പിടുകയുമാം. 

(അ ഭിരമുസ്താദി ഘ,തം) 

൨൨൩. അഭിരുമുസ്താജീവന്തീബലാവരണവല്ലയജെ | കഷായെ 
തുല്യദുശ്ധാഡ്ധെകുശശൈലൂഷചന്ദനൈഃ ॥ 

൨൪. കല്ല്യൈവ്വിപ ക്വംസസ്തന്്യംസപ്പ്റിവ്യാതത്ര യൊജയേല് ) 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ അടപതിയന് കിഴങ്ങ. കു 
വന്തോട്ടിപേര, നീര്മാതളത്തിന് തൊലി, ഇവകൊണ്ടുകഷാ 
യംവെച്ചു ആ കഷായത്തോളും പാലുംചേത്ത ദഭവേര, കൂവള 

 ത്തിന്വേര.ം ചന്ദനം ഇവ അരച്ചുകലക്കി അതില്നെയ്യും മുല 
പ്യാലും സമമായിചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച അതില്മേല്പഠത്തെ 
പൊടി ചാലിച്ചു കുഴമ്പിടുകയുമാം. 
൨൪൭. എതദെവപിബ്െദ്രാത്രൌനാപനാദൌചയൊജയെല് | 

അഥധാബ്ദഫതീദ്വന്ദ്വബലാഭീരുകുശൈശ്ശൂ_തം ॥ 
മേല്പറഠറഞ്ഞനെയു രാത്രിയില് ഉൌണകഴിഞ്ഞതിനന്െഠ ശേ 

ഷം സേവിപ്പിക്കു. അതുകൊണ്ടേതന്നെനുസ്യവുംചെയ്തു അല്പഎ 
ഒടില് ചെരുഖഴുതിനപേര, വേഠാലഴതിനലേര, കറുത്തൊട്ടി 
വേര, ശതാലരിക്കിഴങ്ങ, ദദചേര, ഇവകൊണ്ടുകാച്ചിയ നെയ്യു 

൬൭ % ി 



1 

൫൭൧൪7 ആരോഗ്യക ല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

മേല്പ്രകാരം സേലിപ്പിക്കയും അതുകൊണ്ടതനൊ നസ്യവ്യം 

ചെയ്തു. 
(നെറഠിമേല് പുരട്ടിവാ൯) 

൨൬. മഞ്ജിഷ്ടാ ലാജമ്ടവ്ൃബ്ബന ഒദെന്ദ്രമദൈസ്റ്റമൈഃ | തെ 
്യൊദിഗുണതാംനീതൈശ്ശാരിബാ ഭിരുവാംശിഭിഃ ॥ 

൨൭. കന്യാസ്വരസസംപിഷ്ഷ്ലൈസ്തകപ്പുൃരശിലമേദൈഃ | 

ലിംചെല്ലലാടംസ്തന്വയെനമുദ്ധ നിസേകഞ്ചകാരയെല്॥ 

മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, മലര,കറുകം; മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, രാമച്ചം, കു 
ണാരംഇവസമം. നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങംകവൃവപ്പൊ 
ടി, ഇവ മുന്പറഞ്ഞ മരുന്നുകളെ ക്കാഠഠ ഇരട്ടി ഇങ്ങിനെ ചെ 

ത്ത കററുവാഴനീരില് അരച്ചു നെറഠിമേല് പുരട്ടുക. മുലപ്പാലു 

കൊണ്ടെ മുഭധാലവില് ധാരചെയ്ത്ക. 

(മഞ്ജിഷ്ടാദി തൈലം) 

൨൮. മഞ്ജിഷ്ടാപഞ്ചഗന്ധാങ്ദുശാരിബാകടുകാഞ്ജനൈഃ | 
തക്കോലചൊരജാതിന്ദുമുഗനാഭിലിസൊല്പലൈഃ॥! 

൨൯. ചതുജ്ജാതലരാമാംസിതഗരാഗരുസംയുതൈ? | പി 

ഷ്ഷ്യൈവ്യിപക്വഃകന്യായാ സ്വരസെനാളികേരജടഃ റ 

൨൦. ൮ഫസ്തിലഫലൊത്രൊവാതു ല്യാംശക്ഷീരസംയുതഃ | 

മന്ദാഗ്നിനാതമ ഭ്യംഗാദക്ഷിരൊഗഞ്ചനാശയെരു ॥ 

മഞ്ചട്ടിപ്പെടി.(ഇരുലേലി, രാമച്ചം, കൊട്ടം, ചന്ദന ഇ 

രട്ടിമധുരം മുത്തങ്ങക്കിഴ്ങംനന്നാഠിക്കിഴങ്ങംകടുകരോഫണി, 

അഞ്ജനക്കല്ല, തക്കൊലപ്പുട്ടര, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങംജാതിക്കു, വ്വ 

ചൃക്കപ്പു,, ൪൦൭ മെരുകി൯ചട്ട, താമരവളുയടു ചെങ്ങഴി വിക്കിഴ 

്ങം ഏലത്തരി, ഇലവംഗത്തൊലി, പച്ചില, നാകമ്പൂവവ, ത്രി 

ഫലം, മാഞ്ചി, തകരം,അകില, ഇവ കഠറുവാഴനിരില് അരച്ചു 

കലക്കി വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങാപ്പാലും സമമായിചേത്തിട്ടൊ 

എണ്ണയും പശുവിന്പാലും സമമായി ചേത്തിട്ടൊ കാച്ചിഅരി 

ചുതലയില് തേപ്പ്ിക്ക. പിത്തത്താല് ഉ.ല്ഭപിപ്പിക്കപ്പെട്ട തല 

വേദനയും നേത്ര രോഗവും ശമ ൧2൭2. 

൨.൧. കഫജെവില്വാമുലാബ്ദബലാവരണവല്ലംലൈഃ | 

തീക്ഷ് ണാക്ഷമുലവഷാഭൂമൂവ്യാസൈരെയകട്പയൈഃ ॥ 

൨൨. തുല്യാംശൈശ്ചമിതെനസ്വൈടകന്ദുരുഷ്ടെണചാന. 

തൈഃ | സ്യ്ൃതുയ്യാംശതുല്യെനനായകെനചചുള്്ിതൈഃ॥ 

0൨൩. സസ്തന്യപാചിതൈരണ്ഡസ്ന്റേഫെനാറ്റൈ; പ്രകപ്പ 
കര് 



ത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ര് ൭൧൭ 

യെര। മുദ്ധ് നിലെപംസനക്താഫ്വരസപക്വെനതെനലാ' 
കഫകോപത്താല് ഉത്ഭചിപ്പിക്ക പ്പെടുന്ന തലവേദനയ്ക്കു അരു 

ചിം ആലസ്യം, തണുപ്പ,തലക്കനം ഇത്യാദി ലക്ഷണമാകുന്നു. 

ചെവി ചൊറഠിക, കണ്ണുലീങ്ങുകൃ ശഛദ്ദി, ഇവയുമുണ്ടാകും ആ 

തിന്ന കൂവളത്തിന്വേര. മുത്തെഞക്കിഴങ്ങ, കുറുത്തോട്ടിചേരം 

നിര് മാത ളത്തില് തൊലി.മുതുകുതാന്നിലേര തമിഴാമലേരംചെ 

രുംക രന്വവേര. കരിംകഠിഞ്ഞിലേര, വെഞ്ചജറുത്തിചേര ഇവ 

സമം ഇവ ഒക്കക്കൂടിയെടത്തോളം കുന്തുരുക്കം കുന്തുരുക്കവും 
മേല്പഠഞ്ഞമരുന്നുകളും. കൂടിയതിന്െറ നാലിലൊരുഭാഗം 
ചെന്നിനായകം ഇഞങ്ങിനെചേത്ത പൊടിച്ച മുലപ്പാലും ആ 

പണക്കെണ്ണു യും സമമായി ചേത്ത മൂപ്പിച്ച അതില് ചാലിച്ച 
മുദ്ധാവില് കുഴമ്പിടുക ൭ ഞ്ങിലനീരും അവണക്കെട്്ുയുംകൂട്ടി 
മൂപ്പിച്ച അതിലുംകഴമ്പിടാം 
൩൨൪. തിഷ് ണാക്ഷ മു ലനിശുണ്ഡീബ്ബഹഫതിദ്വയസാധിതം। 

ആജംപായടപിബ്ദ്ര.ത്രൌഭക്ത്വാസമധുശക്കരം॥ 
മുളുകുതാനിചേരൃ കരുനൊച്ചിലേര, ചെറുവഖഴുതിനവേരം 

വെഠാവഴുതിനലേര, ഇവയിട്ട് ആട്ടില്പാല കുറുക്കി തേനുംപ 
ഞ്ച സാരയുംചേത്ത അത്താഴം കഴിഞ്ഞതി]ിശെ ശേഷം സേവി 
പ്പിക്കു. 

൩൨൭. സകുംകു മശശാംകെനകുയ്യാല്സ്തന്യ്യെനനാപനം! 
തൈഒ൭ ലനറന്യസൈരെയലരണത്വക്ഛ,തെനപാ! 

കുംകുമം. പച്ചുക്ക്പ്യഠം ഇവ മുലപ്പാലില് അരച്ചുചേത്തനസ്യം 
ചെയ്തു. അല്ലായെംില്മുലപ്പാ ലില്കരിംകു റുഞ്ഞിചേരനിര്മം 
തളുത്തിന്തൊല॥ ഇവ അാച്ചുകലക്കി എട്സ്ുചേത്ത കാച്ചിയ 
രിച്ചു അതുകെണ്ടേ നസ്യം ചെയ്തു. ര് 

(നെററഠിമേന് പുരട്ടുവാന്) 
൩൬. ലാജവില്വബലാചൊരമരിചൈസ്തക്രപാചിതെടഃ। 

പിഫ്ഷ്യൈപ്ലാടംലിംപെച്ചുസ്തന്യപിഷ്ടൈരഥാപിപാ॥ 

മലര, കൂവളത്തിന്വേര,ക റുന്തോട്ടിചേര, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങം, 
മുളുക ഇവമോരില് വുഴങ്ങിയരച്ചു നെററഠിമേല് പുരട്ടുക. മെ 
തപഠത്ത മരുന്നുകഠ മുലപ്പാലില് അരച്ചു നെറഠിമേല് പൃ 
രട്ടുക യമാ. 

1] 

(പഞ്ചഗന്ധാദി തൈലം) 
൨.൭. പഞ്ചഗന്ധബലാദാരുചൊരകെ ഉഫ ണിവല്ലിജെ! 

സ്വഠസെപ്പചിതംതൈലമളഭൃംഗത്തേംനിയല്ലുതി॥ 



൫൧൩൬ ആരോഗ്യക ല്പദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഇരുവേലി, രാമച്ചം, കൊട്ടം. ചന്ദനം. ഇരട്ടിമധുരം,കറു 
ന്തോട്ടിലേര, ദേചതാരം,കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ ഇവ കൊടിഞാലിയു 
ടെ നീരില് അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചെത്തകാച്ചിയരിച്ച തലയി 
ല് തേപ്പിക്ക. എന്നാല് കഫജമായ തലനോവു ശമിക്കും. 

(അമൃുതാസനസാരാദി തൈലം) 

൨.൮. അമുതാസന സാരാതിബലാലില്വശൃതെജല്െ 
തീക്ഷ് ണാക്ഷമൂലകല്ലെനപക്വംവാതനിയച്ചുതി॥ 

ചിറഠമുത, വേങ്ങാക്കാതല, മരകത്തിന്ധേര, കൂവളത്തി 
ന് വേര ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച മുകുകുതാന്ധിലേര അര 
കലക്കി എണ്ണൂചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു തലയില്തേപ്പ്ിക്ക. ഫലം 
മേല് പ്രകാരം തന്നെ. 

൩.൯. രക്തജെരക്തനിമ്മൊക്ഷംജമ്കൌകൊളിസ്സറമാചരെര! 
സിരാലേധെനവാചശ്ചാല്കുയ്യാല്പിത്തൊടിതാടക്രിയാഃ॥! 

രക്തകോപത്താല്ഉ.ല് ഭവിപ്പിക്കപ്പെടന തലഖേദനപിത്ത 

ത്താല് ഉ.ത്ഭധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനോട തുല്യല ഷേണമാകുന്നു. 

വേദനക്ക് ആധിക്യമുണ്ടാകും. ഇതത്രെപിശേഷ മാകുന്നത അ 

തൂയുമല്ല ശീതമായ മഷധംകൊണ്ടും ഉ്ണ്ുമായമാഷധംകൊ 

ങ്ദും സ്ത്റിശ്ധമായ മാഷധംകൊണ്ടു ത്ൂരുക്ഷമായ ഓഷധംകൊ 

ണ്ടും ശമിപ്പിപ്പാന് എളുതല്ലാതെ ഇരിക്കയുംചെയും അതിധാ 
അട്ടയെ കടിപ്പിച്ചിട്ടൊസിരാഖെധംകൊണ്ടൊരക്താകളഞ്ഞ 

തിനന്െഠ ശെഷംപിത്തജമായതിധാപറത്തെചികിത്സകളെചെ 

യ്്ക.എന്നാല് ശമിക്കും പിത്തജ മായതിന്നും ചോരകളുയുനാതു ന 

ലുതാകുന്നു. എന്നാലും ആയത ചോരകളുയാതെയും ശമിക്കു 

ാതാകയാല് ആ വിധിയെ ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലയെനാ അറി 

ഞ്ഞുകൊഠാകയും വേണം. 

ര”ഠ. ' അസ്തജാനാവനംകയ്യാല്ക്രിമിജെതസ്
ൃഗന്ധതഃ! 

ആപനാ മുചരാനിയ്യാന്തിദ്വാരെ ഭൃഭക്രിമയൊബഹിഃ
! 

ക്രിമികകാല് ഉ ല്ഭപിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തലപേദനക്ക ബുദ്ധി 

ഭൂമം. പനി, കുര, നീര, ബലക്ഷയം ഇത്യാദിലക്ഷണ മാകുന്നു. 

അതിശ ചോരകൊണ്ടു നസ്യംചെയ്തു. എന്നാല് ചൊരയുടെ 

ഗന്ധംനിമിത്തമായിട്ട ക്രിമികറം മുര്ഛിച്ച മുക്കം, ചെവി മുത 

ലായ ദ്വാരത്ങളുടെ പുഠത്തുപപോകയും അപ്പ്യോഠാ തലലേദന 

ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. 



ത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൫൧൭ 
്ി 

(വികൂംഗാദ। തൈലം) 

൪൧. പിതംഗമു്യാഹിംഗുഗ്രാനികംഭംക്ഷാസ്ഥിനാഗരൈഃ। 

ഗോമുൃത്രെകല്ല്ിതൈപേക്വംതൈലംവാനാഖനെഫിതം & 
പിഴാലരി, പെരുംകുരുമ്പവേര., കായം, വയമ്പ, നാഗദന്ത 

വേര, താന്ിക്കക്കുരു, ചുക്ക ഇപ ഗോമൂത്രത്തില് അരച്ചുകല 
ക്കി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അതുകൊണ്ടും നസ്ൃചൈ 

യ്യാം കൃമികാം വീണുപോകും. തലനോധവും ശമിക്കും. 

(പലാശമുലാദി തൈലം) 

ര'൨. പലാശമൂലനിംബാക്ക കരഞ്ജുത്വക്ഛ,തെജലെ 

കൃഷ്ണുകിംശുകനിരഗ്ശൂണ്ഡി ചതുസ്സരസസംഭവാന് ॥ 

ര'൩.രസാൻസംയോജ്യതെലെനുതുല്യാംശാന്പിഷ്ടകല്ലംി 

തൈഃ । വിമംഗോഗ്രാകണാഘിംഗുമുവ്യാകോശാതകിദ്വയൈ ॥ 

രീ൪. മഞ്ജിഷ്ഠാഹരിതാലാക്ഷബീജതുത്ഥകടുത്രയൈഃ | 
തീക്ഷ് ണാക്ഷ മുലനിയ്യാസഖരകപ്പു, രകുംകുമൈഃ 

൪൫. പലാശകുസുമൊശീരദാരുഭിശ്ചവിപാചിതം! 
തുല്യാംശശശരക്തെ നസാഷപംസ്നേഹമെവവാ ॥ 

ര൬. നാവനംക ല്പയെത്തത്രദാരണാഭക്രിമയൊമുനാ 

നിഷ്ുച്ചെയുരുപസ്ത _,ഷ്ഠാസ്സ്വ്വെന്തശ്ശിര ആശ്രിതാട . 

ാശിന്ചേഴിന്മേല്തൊലി, വേപ്പിന്൯തൊലി, എരുക്കിന് 
തൊലി, ഉ ങ്ങജിന്തൊലി ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു അതില് 
ക തമുരുക്കില, കരുനൊച്ചിയില.തുക സി.,കരുത്തുകൂസി, രാമത്തു 
കുസി, കപ്പും രതുകൂ സി, ഇവററി൯നീര എണ്ണുയോടു സമംചേ 
ത്ത വിഴാലഴി, പയമ്പ. അത്തി മ്യിപ്പുലി, കായം. പചെരുംകുരു 
ന്പവേര, പുട്ടല്പിരകത്തിന്ലേര, ചെറുപീരകത്തിന്ലവേര. മ 
ഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, അരിതാരം, താനിക്കു രുംതുത്ത. ത്രികട, മുളകു 
താന്നിലേര,യനറുമ്പശുു ടക്കവ്പു, ൪൦. കുഠകമം, പ്ലാശിന്ല്യൂവം 
രാമച്ചും. ദേവതാരം ഇവ അരച്ചുക ലക്കി കടുകെല്ല്റുയും മൊയി 
ലിരെഠ ചോരയും സമംചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു അതുകൊണ്ട ൩ 
സ്യംചെയ്തു. ക്രിമികഠം നിശ്ശൊഷമായി പുറത്തുപോകും തല 
നോവു ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. 

൪൭. അദ്ധാവഭേദകെകയ്യാദ്വാതൊക്താനിഖിലാദഭക്രിയാഃ | 
തൈലെനശിര സഡ്ഡ്ലെകംനാപനഞ്ചമുഹുമ്മുഹുഃ ॥ 

9 വാതത്താലുത്തഭ ചിപ്പിക്കപ്പെട്ട തലചേദര തനെ തലയുടെ 
പകുതഭാഗത്തിങ്കൽ മാത്രമായാല് അതിനെ അദഭ്ധാഖവഭേദക 



൫൧൮ ആരരാഗ്യകല്പദ്ൃമെ ബാലചികിത്സായാം. 

മെന്ന പറയുന്നു. അത മരു മാസത്തിങ്കല് മരിക്കലൊ മരുപ 
ക്ഷത്തിങംല് ലരിക്കലൊ ഉണ്ടകേം വകൂരെ വദ്ധിച്ചാല് കി 
നൊ ചെപിക്കൊ നാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയും. ചികി 

. ത്സകഠം ഒക്കയും പാതകോപത്താല് ഉത്ഭവിപ്പിക്കപ്പെടുനതി 
ന പറഞ്ഞപ്രകാരം തന്നെ എഴ്ട്റുകൊണ്ടും തലക്കു ധാരയും 
നസ്യവും അധികമായി പ്രവൃത്തി ക്കണ്ടതാകുന്നു. 

(അമ,താജലദാദി തൈലം) 

൪൮. അമൃതാജ ലദാഭിരുബലാകാര സ്തൃരൈശ്ശൂ തെ! തൊയെ 
സമാനക്ഷിരാഡ്യെമഞ്ജിഷ്ഠാകഷ്ടചന്ദനൈഃ ॥ 

൪൯. ശൈലെയസരൊശീരലവംഗാതദാരുഭിഃ ॥ 
ഏലാമ, ണാളുതക്കൊലഘുസ്റണൈശ്ചവിപാചിതം ൮ 
൫ഠ0. തൈലംപ്രശസ്തംസെകെ ൫൫ ബലാതെലംചനാലഖവനെ! 

അഥവാപയ സിസ്കൃന്വെസിതാകുംകുമപാചിതം॥ 

ചിററമതം മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോട്ടി 
വേര, കാഞ്ഞിരത്തിന്ലേര ഇവകെണ്ടെ കഷായാവെച്ചു ക 
ഷ്വായത്തോളും പാലുംചേത്ത മഞ്ചട്ടിപ്പ്ൊൊടി, കൊട്ടം, ചന്ദ 
൯൦. കന്മതം, ചരം, രാമച്ചം, ഇലവംഗത്തൊലി, തകരം 
ദേവതാരം, ഏലത്തരി, താമരവളയംം തക്കോലപ്പുട്ടരു, കും 
കമം ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണൂചേത്ത കാച്ചിഅരിക്കുക, ഈയ 
എണ്ണ അദ്ധാവഭേദകത്തിങകല് തലയ്ക്കു ധാരചെയ്താന് ഏററവും 
നുല്പതാകുന്നു. നസ്ൃത്തിന്ന ബലാതൈലവുമപ്രകാരംതമനൊമെ മു 

ലപ്പാലില് പഞ്ചസാരയും കുംകുമവും അംച്ചുകലക്കി എണ്ണ; 
ചേത്ത കാച്ചി അരിക്കുക. ഈ എണ്ണ്ണയും നസ്ൃത്തിന വളരെ 
പ്രധാനമാകുന്നു. 
൭൧. ബ്ലഹതീരസസംസെക പദാംഗുലിനഖെകൃതഃ | 

പ്രാരംഭാല് പുരതസ്സുദ്യഃസ്സു , യൂാവത്ത ംശമംനയെല് ॥ 

മ്ലോദയസമയത്തിങ്കല് ആഠംഭിച്ചു മ ധ്യാഹ്ത്തോളും വ 

ദ്ധിക്കയും പിനെക്രമെണശമിക്കുകയും ചെയ്യുനാ തലവേദനയ 
ത്രെ സ്പൂ യ്യാവത്ത മാകുന്നതു. അതിനനതുടങ്ങുചഫാതിന്നമുമ്വെചെ 
റുവഴുതിയയുടെ ഇല തിരുമ്പിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്തനീ കാലിനെ 

നഖങ്ങളില് പകരുക. എസതാല് അന്നുതമനെ ശമിക്കും. 

൭൨. ക്ഷദ്വതൊവ്ൃഭദ്ധിഗാമിത്വാത്തദാഠം ഭാഅപൃയരൈവധഖാ ! 

ഭോജയെല്ഷ്യഡ്രസൊപെതംശിതംസഭൃതമൊദനം | 
സൂയ്യാവത്തമെന്ന രോഗം വിശപ്പപൊടു കൂടി ഇരാിക്കുനാവന 

്ലററവും പദ്ധിക്കുന്നതായാല് ആയതു തുടഞ്ുന്നതിന മൂഴമ്പ 



ത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൧൯ 

തന്നെ ആറിയ ചോറ നെയ്യോടം മധുരാദി ആറുരസത്തോടും 
കൂടി ഭക്ഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 
൫൨. തക്രേണപിഷ്ടവാപത്രാണിപ്രപുന്നാടസ്യതൈമ്മുഹുഃ 

ആലിംപെല്ഫാലമുവ്യാരുകതകാംബു ടിരെവവ 
പൊന്നാരന്തകരയില മോരില് അരച്ചു നെററിമേല് പരട്ട 

ക. അല്പഎങ്കില് വെള്ളരിപിത്ത, തേററാമ്പരല, ഇരുവേലി, 
ഇവ മോരില്അരച്ചു പുരട്ടക. 

൭൪. അഥവാനിംബനിയ്യു സംസ്തന്വ്യെനിഷ്റ്റിഷ്യയോജയെല്। 
സകപ്പ്ു, രംസശൈലെയമഥപാനായകാന്വിതം। 

വേപ്പിന്പശ മുലപ്പാലില് അരച്ചുഅതില്കപ്പു, രമെഠകന്മ 
തമൊ,ചെന്ിനായകമൊ.,ച്ചേത്ത നെററിമേല് പുരട്ടുകയു മാം 
൫൫. കാര സ്തൃരദമൊത്ഥെനരസെനസ്തനജംപയ॥ 

തുല്യാംശംയോജയിത്വാത്രജീരകംസെന്ദുചന്ദനം। 
൫൭൬. പിഷ്ടവാസംയോജ്യകവ്യിതനാവനംതെനസിദ്ധിദഃ॥ 

പ്രയോഗൊയംഫിസവൃത്രശിരശ്ശൂ ലേഷ്ടദ്ൃശ്യതെ। 

കാഞ്ഞിരത്തിനന്െറ തജിരപിഴിഞ്ഞെടത്ത നീരില് മുലപ്പാല 
സമംച്േത്ത അതില്ജീരകവും കല്ലു, രവും ചന്ദനവും കുഠേശ്ശെ 
അരച്ചുകലക്കി അതുകൊണ്ട നസ്യംചെയ്തു. രം പ്രയോഗം എ 
ല്യാതലലേദനകഠംക്കും ശമനമായി കാണപ്പെടുന്നു. 

(ബലാജലദാദി തൈലം) 
൭൬. ബലാജലദശൈലൂഷഥഗു മുചീഭിഃശൃതെജലെ, 

ബലാമധുകകല്ലെനതൈെലംസക്ഷിരപാചിതം! 
൭൭. അഥവലാഘൃതതുയ്യാംശപാചിതംസന്മിയച്ചുതി। 

വാതപിത്തകൃതാഃപീഡാമൃദ്ധ് നസ്ത്റധ്യാചിശിഷ്യതം॥ 
കുറുന്തോട്ടിലേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കൂവളൂത്തിന്പചേര, ചി 

ററമൃുത ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു കറുന്തോട്ടിലേര., ഇരട്ടിമധു 
രം ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും പാലും സമം ചേത്ത കാച്ചി 
യരിക്കുക. അല്ലായെങ്കില് എണ്ണയുടെ മു്മില് ഒരു ഭാഗത്തോ 
ട സമം നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. ംരം എണ്ണ രണ്ടുചിധ 
മായാലും വാതത്താലും പിത്തത്താലും കൃത്ഭലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത 
ലലേദനകഠാക്കു ശമനകരമാകുന്നു. സൃയ്യാവത്തത്തിനാ ഏറ 
വയം ശമനകരമാകുന്നു, 

(പുകത്തിരി) 
൫൪". വാരിവാരിദചാരാഫീലരിവരണവല,ലൈഃ। 

സജീഠ കൈഃപ്യഃപിഫ്ദൈഃക്ഷൌമലിപ്ലൈര്പ്രകല്പിതാ। 



൫൨൧ അആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൫൯. വത്തിഘൃതാദ്രാധയമെനനിയച്ചുതിശിരൊരുജം 
സ്ൂയ്യാവത്താഫ്പയാംസദ്യഭപ്രാരംഭെസംപ്രയോജിത॥ 

ഇരുലേ ലി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, നിലപ്പുനക്കിഴങ്ങ, ശതാവരി 
ക്കിഴങ്ങ, നിര്മാതളത്തില്തൊലി, ജീരകം ഇവ പാലിലരച്ച 
വെള്ള പ്പട്ടില് തേച്ചതിരച്ചു തിരിയാക്കി ഉണക്കി നെയ്യില് ന 
നച്ചു കത്തിച്ച തലയ്ക്കല് തീയ്യൂ നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചാല് ഉയതിഅ 
തിന്െറ പുക വലിപ്പിക്ക. രം പ്രയോഗം ആരംഭത്തിങക്കുചെ 
ഡ്്രാതാ സ്ൃയ്യാവത്തം ഉടനെ ശമിക്കും. 

എല്ലാ തലനോവുകഠാക്കും പററുന്നതായ 

ചികിത്സാ 

(ബലാബ്ദഹതികാദി കുഴമ്വ) 

൬൦. ബലാബ്ലദഹതികാമുസ്ലാസലിലൊശീരചന്ദനൈഃ॥ 
ശാരിബാകഷ്ടയഷ്ട ാഹ്വഫലത്രയസുരദ്മൈഃ॥ 

൬൧. രാസ്ത്റാകരിലതാകന്ദശിംശപാസാരജീരകൈ ഃ॥ 
മാംസിശൈലെയകടുകാന യക്കെന്രമദൈഃകൃതം॥ 

൬൨. രജഃകന്യാരസെപിഷ്ൈനാവനീതെനമമദ്ദിതം। 
സനസ്തന്വ്യെനപരിക്ഷിണെജലെമുദ്ധ് നിയോജയെല് 

൬൩. എഷപ്രയോഗസ്റ്റവ്യാസുശിരൊരുക്ഷവനിചാരിതഃ॥ 
നയെത്രിദൊഷസംഭൂതാമപിമു ദ്ധരുജാംശമം! 

കുറുത്തോട്ടിലേര, ചെറുവഴുതിനധേര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഇ 
രുലേലി. രാമച്ചം.ചന്ദനം,നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കൊട്ടം, ഇരട്ടി 
ധുരം. ത്രിഫല, ദേപതാരം., അരത്ത, കരിക്കൊടിക്കിഴങ്ങ, ഇ 
രുമുള്ളി൯കാതല.ജിരകം. മാഞ്ചി,കന്മതം.കടുകരോഫണി,ചെ 
ിനായകം. കഗ്ഥാരം ഇവ കറ൮വാഴ നീരില് അരച്ചു ഉണ 
ക്കിപ്പ്യൊടിച്ചു അതില്നിണ വേണ്ടതെടുത്ത മുലപ്പാലുംവെണ്ണ 
നെയ്യക്ട്ടി ഒരസി നീരവറുത്ത അതോടു കൂടെച്ചേത്ത കുഴമ്പിടുക. 
എല്ലാ തലനോധവും ശമിക്കും. 
നര. ലിംചെത്തെന ലലാടഞ്ചനിശിക്ഷൌദ്രസിതാന്വിതം। 

വരി പുഷ്ണരമ, ലാഭ്യാംശൃതമാജംപയ ഃപിബേല്। 
മേല്പറത്തേ മരുന്ന നെററിമേല് പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. ശതാ 

വരിക്കിഴങ്ങ, പൃഷ്ടുരമ, ലം ഇവയിട്ട് കുറുക്കിയ ആട്ടില്പാല 

തേനും പഞ്ചസാരയും ചെത്ത അത്താഴം കഴിഞ്ഞാല് സെ 

പിപ്പിക്കു. 
൬൭. യദ്വാമ വ്യാങ്ദുശൈ ലൂഷബ്ബഹതീകുശസാധിതം! സ 
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ശശ്രംചസക്ഷീരംപിബെല്ക്വാഥംസമാക്ഷികം॥ 

പെരുഭംരുമ്പവേര. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം കൂവളത്തിന്ഖേര, ചെ 

മുവഴതിനപചേര, ദഭപേര ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ച പഞ്ച 

സാര. പാല്. തേന് ഇവ മെപ്പപൊടിചേത്ത ആട്ടില്പാലിന 

പകരമായി സെലിപ്പ്ിക്കയുമാം 

 (മൂദ്ധാമൃുത തൈലം) 

൬൬. ബലാശതാലഖരീദാരുമധുകൊശീരചന്ദനൈഃ | 
കെതകിപിഘ്വലോകള്ത്വഗമൃതാബ്ലഫലത്രയൈഃ॥ 

൬൭. ശാരി ബാബ്ദഹതീഭ്യാഞ്ചനിയു ര ഫെസംപ്രസാധിതെ | 
ഭംഗാമലകധെത്രാഗരസൊഫളാരസസംയുതെ? 

൬൮. മുഗനാഭിഹിമദ്വന്ദ്വമഞ്ജിഷ്ടാമ ധുകാഞ്ജനൈ$ ! 
മാലതീ ചംപകൊന്മത്തകുസുമാഗരുകുംക മൈ?! 

൬൯. മാംസിലവംഗതക്കോലപിസൈലാചത്മകോല്പലൈല്യ 
കുഷ്ടചോരതുരുഷ്ലൈശ്ചകലുതിതെന്നാകികേരജഃ 0 

൭൦. സ്നേഫസ്തിലഫലൊത്രൊലാസമാനക്ഷിരമിശ്രിതല। 
പക്വൊഭ്യംഗാജ്ജയത്യാശു സവ്യാഞ്രിരസആമ.യാ൯! 

ചെ. എതന്മ, ദ്ധാമുതംനാമതൈലംഫ്ഥെളകെനഭാഷിതം! ഉയ 
ദ്ധവാംഗസംശ്രയാന്പ്യാധീന്ലിശേഷേണനിയച്ചുതി॥ 

കുറുന്തോട്ടിചേര, ശതാവരിക്കിഴങ്ങം, ദേഖതാരം. ഇരട്ടിമധു 
രം. രാമച്ചം ചന്ദന പൃക്കൈതവേട, കൂപളുത്തിന്വേര, 
പാച്ചോഠറിത്തൊലി, ചിററമുത, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫല, 
നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചെറുവഴുതിനലേര, ഇവകൊണ്ടു കഷായം 
വെച്ചു അതില് കഞ്ഞുണ്ണി, പച്ചനെല്ലിക്ക, ചൂരല്തല കൊഴ 
പ്പ ഇവറഠിന് ധീരചേത്ത, മെരുകിന്ചട്ട, ചന്ദനം. രക്തച 
ദനം മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം, അഞ്ജനക്കല്ലം പിച്ചക 
ചഛവ., ചമ്പകത്തിനച്യവ, ഉമ്മത്തിന്പുവ., അകില. കട്കമം 
മാഞ്ചി, ഇലവംഗത്തൊലി, തക്കൊലപ്പുട്ടത, താമരവളയംം 
ഏലത്തരി, പതിമുകം. ചെങ്ങഴിനീ൪ക്കിഴങ്ങം കൊട്ടം, കച്ച 
രിക്കിഴങ്ങ, കുന്തുരുക്കം, ഇവഅരച്ചുകലക്കി ലെളിച്ചെണ്ണയും 
തെങ്ങാപ്പാലും സമമായി ചേത്തിട്ടൊ എണ്ണയും പശുലി൯പാ 
ലും സമമായിചേത്തിട്ടൊ കാച്ചിഅരിച്ച തേപ്പിക്കുക. തല 
നോവുകഠാഎല്ലാം ശമിക്കുമെന്നുതനെ അല്ല കഴുത്തിങ്കരു സി 
ണാ മേരു ഭാഗത്തിങ്കല് ണ്ടാകുന്ന പ്യാധികഠം ഒക്കെയും ശമി 
ക്കും. മെല്പറഞ്ഞ തൈലം മുദ്ധാമുതമെനന പേരോടുകൂടിയ 
തൃം ഫെമള്ലാചായുനാല്ൽ പറകപ്പെട്ടതു മാകുന്നു. 

൬൬ ാ%ഃ 



൫൨൨ ആരൊഗ്യകല്ലദ്ൃമെ ബാലചികിത്സായാം 

(ഭാശഗൊത്തര ഗുളിക) 
൭൨. എകംസഹസ്റപെധ്യംശമംശെൌദ്വറവിന്ദ്രരെതസഃ | താംസ്ത്രീന്കള ഭഗൂഥസ്യചതുരഃകതകസ്യച॥ 
൭൨. പഞ്ചനിരദസാര സ്യരജസശ്ചാന്ദനസ ഷറാ | 

സപ്ലധാത്രീഫ ലസ്യാഫ്ടാവംഭോദസ്യനപാംഭസഃ ॥ 
രെ. നദ സ്യദശാപ്പെകാദശാംശാനായകസ, ച | 

ദവാദശാപിതുരുഷ്ണസ്യധുഹീത്വാസംപ്രപെഷയെല് 8 
൭൭൫. കന്്യാമണ്ഡൃ കപര്്ണീ(നൂരലതാബ്ലഹതികാദ്രചൈഃ। സ്തന്യെൌചതതഃകയ്യാല്ഗുളികാമംഗു ലീനിഭാം ॥ 
൭൬. ര യാമഥസാക്ടെ്ൊഷയസ്തന്വെനാഘൃഷ്യപാതജെ ? സപ്പ്രിഷാപിത്തജെകേരക്ഷീരേണകഫജെവിച ॥ 
൭൭. ശിര ലെലലാടഞ്ചപ്രലിംപെല്പരിതസ്മയാ ് 

ഭാധെത്തരാഭിധാനാസെഗുളികാതമ്മിയല്ലുതി ॥ 
സഫ സ്പചേധികഴഞ്ച ൧ കന്നാരം കഴഞ്ച ൨ കണ്ടിവെണ്ണ്ണ 

കംഴഞ്ച ൨ തേററാപരല കുഴഞ്ച ൪൯ പച്ചക്കപ്പ, രംകഴഞ്ചവ ൫ 
ചന്ദനത്തിന്പൊടി കഴഞ്ചന൬ നെല്ലിക്ക കഴഞ്ച ൭ മുത്തത്ചക്കി 
ഴങ്ങകഴഞ്ച ൮ ഇരുവേലി കഴഞ്ച ൯ രാമച്ചം കഴഞ്ച ൧൧ ചെ 
നിനായകം കഴഞ്ച ൧൧ കുത്തുരുക്കം കഴഞ്ച ൧൨. ഇങ്ങിനെ 
ചേത്ത കററുവാഴനീിരിലും മുത്തളിന്െം നീരിലും ഒ ഴിഞ്ഞനീരി 
ലും മുലപ്പാലിലും അരച്ചു കൈലിരലുപോലെ ഉരുട്ടി നിഴലി 
ലൂണക്കി ലേണ്ടപ്പോഠം എടുത്ത പ്രയോഗിക്കു. മുലപ്പാലില് അ 
രച്ചു നെറഠിമേല് പുരട്ടിയാല് പാതജമായ തലഗോധു ശമി 
ക്കം നെയ്യിരു അരച്ചുപുരട്ടിയാല് പിത്തജമായ തലനോവുശമി 
ക്കും തേങ്ങാപ്പാലിലരച്ചുപുരട്ടിയാല് കഫജമായ തലനോവുശ 
മിക്കും. നെറഠിമേല് പുരട്ടാം. എന്നുതന്നെയല്ല മുഭ്ധാലിലിടുക 

യുമാം രേംഗുളികയ്ത്കു ഭാഗോത്തര എന്ന പേരാകുന്നു. ഏററവും 
സാരമാകുന്നു എന അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും വേണം. 

(ത്രിഫലാദി എട്ട) 
ഒ൮. ത്രിഫലെന്ദ്രലതൈരണ്ഡബലാകെതകികാമൃതാഃ 

സാരഞ്ചാ സനല്ലക്ഷസ്യൃച്ഛിത്വാസംക്ഷുദ്യലാരിണി॥ 
൭൯. പ്രക്ഷിപ്യാധിധ്രതെപാദ ശിഷ്ടെപിഷ്യവാത്ര കല്ലി 
തൈഃ! മുസ്ത്ലൈലാകു ഷയനഷ്ട_യഹ്വപത്മകോശീരചന്ദനൈഃ ॥ 
൮ഠ. ഫഹയഗസന്ധാമൃുതാമാംസിബലാമുലലവംഗകൈഃ ! 

ശാരിബാപത്രദേവാഹ്വനതചൊരൊല്ചലാദിഭിദ ! 



വ ചി 

ത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൨൨൩. 

൮൧. നിലീമൂലാഞ്ജനാഭ്യാഞ്ചതൈലംദ്വിഗുണദശ്ധകം। 
ാ തുല്യെനഭൂംഗരാജസ്യരസെനാമലക സ്ൃച" 

പ൨. യൊജിതംവിപചെദെതത്തരിഫ ലാഴിതിചിശ്രുതം। 
ശിരോരോഗപ്രതിശ്യായൌഖലതിംപലിതംതഥാ॥ 

൮൨൩..സവ്യാനൂദ്ധ്വാംഗസംഭൂതാന് ല്യാധീന്ഫഹരതിദാരണാ൯ 
അഭ്യംഗാദഥവാസെകപിച്ചചസ്ത്യാദികമ്മണാ॥ 

ത്രിഫല, കഴിഞ്ഞ, അവണക്കിന്വേര, കറുന്തോട്ടിചേര,പ്ൃ 

ക്കൈതലേട ചിററമുത, ധേങ്ങക്കാതല ഇവകൊണ്ടുകഷായം 
വച്ചു മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരി, കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധുരം, പ 
തിമുകം. രാമച്ചം. ചന്ദനം,അമുക്കുരം, ചിററമുതം മാഞ്ചി, കു 
വുന്തോട്ടിലേര, ഇലവംഗത്തൊലി, നന്നാറിക്കിഴങ്ങ., പച്ചില 

ദേവതാരം,തകരം; കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ ചെങ്ങഴി നിക്കിഴങ്ങംകരിം 
കൂവളൂക്കിഴങ്ങ, ആമ്പല്ക്കിഴങ്ങം, നൈതല്ക്കിഴങ്ങംഅമഠിചെ 

രം അഞ്ജക്കല്ല ഇവ അരച്ചകലക്കി എണ്ണയും എണ്ണുയൊടു 
സമം കഞ്ഞുട്ണ്ിനീരും പച്ചനെല്ലിക്ക നീരം ഇരട്ടി പാലുംചെ 
ത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. ഈ ്ണ്ണൂക്കു ത്രിഫലാദി എന്നപചേരാകു 

ന്നു, തലനോവ. പീനസം. തലയിലെ രോമംകൊഴിയുന്ത. 
൯ന൪ ഇവ ശമിക്കും. അത്രയുമല്ല ഉ ദ്ധവാംഗരോഗങ്ങഠം ഒക്കെ 
യും ശമിക്കും. അഭ്യംഗം ധാര മുതലായത ഒക്കെയും ച്െയ്യൂാം. 

(ബലാധാത്ര്യാദി എണ്ണ) 

൮൪. ബലാധാത്ര്യൊസ്സുമൌഭാഗൌതദന്യതരസമ്മിതം! 
ഗൃച്യാ ഭാഥഗമെതസ്ൃയനെമെനനളുദംസമം॥ 

൮൫. നളൂദാഭ്ധമിതം വാരിയഷ്ഠിംതസ്യാഭ്ധസമ്മിതാ। 
തഭഭ്ധെനസമംവൃഷ്ണുംബകു ഉ സ്ൃചതത്സമം॥! 

൮൬. ചന്ദനഞ്ചസമാദായ സംക്ഷുദ്യാലോപ്യപാചയേല്! തൊ 
യെചചതുരഗ്ശുണെതത്രപാദശെഷെസുചെഷിതൈഃ॥ 

൮൭. ചന്ദനദ്പയയഷ്ഠ_യാഹ്വകുഷ്ടയൊല്പലപയൊധരൈ$! 
ത്രിജാതശാരിബാജാതിഫ ലതക്കൊലകംകമൈഃ॥ 

൮൮. ജിപകഷഭകാഭിരുമെദാദ്വിതയചൊരകൈഃ! 
ദ്രാക്ഷാകപ്പു, രലാമജ്ജശാലൂുകനഖപുഷ്ഠുരൈഃ 

൮൯. നാഗദ്ധാമക മഞ്ജിഷ്ടാ കടുകാസരളാഞ്ജനൈ 
സ്റ, ക്കാദേവാഹ്വചാംപെയസുമനൊമുഗനാഭിഭിഃ॥ 

൯൦. മധൂുകവൃഷ്ലൃത്രിഫലാഫലിനീപത്മകെസരൈ ഃ | 
മിസിജൊംഗകമാംസീ ഭിസ്തഗരെണചപാചയെരു॥ 



൭൫൨൪: ആരോഗ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

൯൧. തൈലംതൈലസൃഷഷ്കാംശൈഃ കഷായേണസമംപ 
യഃ ഭത്വാധാത്ര്യാരസംതദ്വച്ഛതാലചയ്യാശ്ചവസംജ്ഞയാൻ 

൯൨. ബലാധാത്ര്യാദിതത്തെലമഭ്യംഗാദിചിധാനതഃ | 
ശിശു ലശിരൊനെത്രദാഹാംഗൊഷ്ടക്ഷതക്ഷയാ൯! 

൯൩.യിധി ഷ്യൊഭ്ധാംഗരൊഗാംശ്ചസവ്യാനപിശമനയെ 
൫ രക്ത മാംസബലാധായി പൃഷ്ടിദംശുഷ്ണുവദ്ധനം! 

കുറുന്തോട്ടിവേര, നെല്ലിക്ക ഇവ നാനാഴി എണ്ണയ്ക്കു നന്നാ 
ലു പലം, ചിററമുത പലം രം. രാമച്ചം പലം ൨. ഇരുലേലിച 
ലം ൧. ഇരട്ടിമധുരം പലം അരം ഇരത്ഞിപ്പുപ്പ, ചന്ദനം ഇവ 
കാല്ക്കാലിക്കെപലം ഇഞ്ങിനെചെത്ത പതിനാഠിടങ്ങഴി ചെ 
ഒളത്തില് കഷായവച്ചു കുറുക്കി നാലിടങ്ങഴിഷാക്കി പിഴിഞ്ഞു 
രിച്ച ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം ഇരട്ടിമധുരം കൊട്ടം. ചെങ്ങ 
ഴിനീക്കിഴങ്ങ, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരി, ഇലവംഗത്തൊ 
ലി,പച്ചിലംനഗാഠിക്കിഴങ്ങ, ജാതിക്കതക്കൊലച്ചട്ടല്.കുംകുമം 
ജിവകംഇടവകം,ശതാലരിക്കിഴങ്ങംമേദ,മഹാമെദ, കച്ച, രി 
ക്കിഴങ്ങ,മുന്തിരിങ്ങാപ്പുഴം,പച്ചക്കപ്പു,, രംരാമച്ചം ആമ്പല്ക്കി 
ഴങ്ങംനൈതല്ക്കിഴങ്ങ,കരിംകൂവകൂക്കിഴങ്ങ,നാഗുണം പുഷ്ടരമു 
ലം, നാകപ്പുവ്വ, നാന്മുഖ്വപ്പൂല്ല മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി,കടുകരോഫി 
ണി ചര ളും.,അഞ്ജനക്കല്പം ചെൊനകപ്പല്ല, ദേപതാരം. ചംപ 
കപ്പ, മെരുകിന്ചട്ടം ഇരിപ്പപ്പുപ്പംത്ര1ഫല,ഞാഴല്പ്പവ്വതാ 
മരയല്ലിയശതകുപ്പു,അകില,മാഞ്ചി,തകരം ഇവ ഒക്കക്കൂടി നാ 

ക്രൂ 0 ക്ക  എട്ടുകഴഞ്ച പീതം അര കലക്കി നാലിടങ്ങഴി 
പാലും നാലിടങ്ങഴി നെല്ലിക്കനീരും നാലിടങ്ങഴി ശതാവരി 
ക്കിഴങ്ങില്നീരും നാനാഴി എണ്ണയും ചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. 
ഈ എണ്ണയ്ക്കു ബലാധാത്ര്യാദി എന്ന ചേരാകുന്നു. തലനോവ 
തലചൃട, കണ്ണുകൂട, സവ്യാംഗങ്ങളിലും ചൂട, ക്ഷതം ക്ഷയം 
ഇലയും വിശേഷിച്ചു ഈദ്ധ്വാംഗത്തിങ്കല് ഉ ണ്ടാകുന്ന രോഗ 
ങ്ങളും ഈ എണ്ണുകൊണ്ടു ശമിക്കും. രക്തബലം, മാസബലം 
വൃഷ്ടി ഇവയെ ഉ.്ടാക്കുംുശുക്ശൂത്തെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യും 

തലയൊട്ടിലെ പുണ്ണിനാ 

(കാപ്പാസപത്രാദി വെളിച്ചെണ്ണ) 

൯ ര. കാപ്പാ സപത്രവൈകുണ്ണഗുളു ചിതുമുസിരസ്വെ 

പഞ്ചഗന്ധലിളുംഗൊഗ്രാലാക്ഷാദാരുഫലത്രൂയൈഃ 
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൯൭. കല്ലിതെഃപാചിതസ്തേഫഹൊനാളികെരഫലൊല് ഭവഃ! 
നാങ്കികേരപയൊയുക്ത ഃകപാലാരുവ്വിനാശനഃ !! 

പരത്തിയിലം തുമ്പം ചിഠറമുത, തൂമ സി ഇവററിന്നീരില് 
ഇരുലേലി, രാമച്ചം. കൊട്ടം, ചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം, വിഴാല 
രി, വയമ്പം കോലരക്ക, ദേപതാരം, ത്രിഫല ഇവ അരച്മുക 
ലക്കി വെളിച്ചെണ്ണയും തേങ്ങാപ്പാലും സമമായിച്ചേത്ത കാ 

ച്ചിയരിച്ച തേപ്പിക്ക തലയോട്ടിലെ പുണ്ണ ശമിക്കും. 
(ധുദധു രപത്രാദി ഖെലിച്ചെണ്ണു) 

൯൬. ധുദ്ൂ രപത്രദുവ്യാഗ്രഗുമൂചികിംശുകൊല്ഭവെ ! 
സ്വരസെകുഷ്ടമുസ്നലൈലാമധുകൈ ഃപിഷ്ടകച്ചു]തൈഃ॥ി 

൯൭. നാളികെര ഭപസ്റ്റേഛഹൊനാ ളികെൌരപയൊയുതഃ | 

പക്വൊഭ്യംഗാരഅകപാലാരുഃപക്ഷ മാത്രെണനാശയേത്ല 

ഉ ന്മത്തില, കറുകനാക്ക, ചിററമുത. കരുമുരുക്കില ഇവററി 
ന്ന്പരില് കൊട്ടം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരി, ഇരട്ടിമധുരം 
ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെട്ല്ുയും തേങ്ങാപ്പാലും സമമായി 
ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച തേപ്പിക്ക. പതിനഞ്ച ദിപസംകൊണടെ 
തലയോട്ടിലെ പുട്ടു ശമിക്കും. 

ഇന്്രലുച്ഛ ചികിത്സാ 
൯൮. ച്ചുതരൊമംശിരൊദേശംവിലിഖ്യപരിതശ്ശനൈഃ | 

പ്രച്ലുായവാസ്റ്ക സംസ്പാപ്യതുത്ഥകാസിീസകോഷണൈ!?! 

൯൯. മനുശ്ശിലായുതൈഷ്ണിംപെല് സക്ഷൌര്രൈരിന്ദ്രലുപ്പകെ 

എഷപ്രയൊഗൊരോമാനുജനനസ്സുപ്പഭിദ്രിനൈഭ ! 
രോമകൂപങ്ങളിലെ പിത്തം വാതത്തോടുകൂടെ കോപിച്ചിട്ട 

രോമങ്ങമെ കൊഴിയിക്കും. പിനൊ അവിടെയുള്ള കഫംരക്രു 
ത്തോടുകൂടി രോമകൂപങ്ങളില് തടലിനെഉ ണ്ടാക്കും. അതഫേ 
തുവായിട്ട പിന്നെ രോമങ്ങരാ പരികയുമില്ല. ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാ 
കഥാ പ്യാധിക്ക ഇന്ദ്രലുപ്ലമെന പേരാകുന്നു. അതി രോമമി 
ല്യാത്തെടത്ത പാറകത്തില മുതലായതുകൊണ്ട ഉരസീട്ടൊ ക 
ത്തികൊണ്ട കൊത്തിട്ടൊ ചോര കളഞ്ഞതിന്െറ ശേഷം തു 
ത്ത, കാരിയം, തിപ്പലി, മനയോല ഇവ പൊടിച്ചു തേച്ച 
ത്ത പുരട്ടുക. എന്നാല് ഏഴുദിപസംകൊണ്ട അവിടെ രോമ 
ങ്ങാ മുമൂഷ്ണും. പിനെ കൊഴികയുമില്ല. 

ഫ൧ഠഠ.അഥവാഫസ്ത്ിദന്തസ്യമഷിംതൈലെനസംയുതാം! 



൭൨൩൬ ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാല ചികിത്സായാം 

യോജയെത്തത്ര സിദ്ധൊയംപ്രയോഗദഃപരിദുശ്യതെ ॥ 
ആനക്കൊനമ്പ ചുട്ട കരിച്ച നല്ല കരിയായാൽ പൊടിച്ച എ 

യില് ചാലിച്ചു പുരട്ടുകയുമാം. രം പ്രദയോഗം ഏററവും സി 

ഭദ്രമായി കാണപ്പെടുന്നു. 

൧ഠ൧.അഥവാസ്ുംജമളെയകൊടഭിര്ഹൃത്വാസ്വെദന മാചരെല്॥! 
ശണ്ണീപിണ്ഡികയാതപ്പകാഞ്ചികെനകലൊള്ണ്കുയാ ! 

മു൯പഠഞ്ഞതുകൂടാതെ ആദിയില്തമൊെ അട്ടയിട്ട ചൊര 
കളുകയും ചുക്കി൯കിഴി കാടിയില് കാച്ചി വെച്ചു പിയപ്പ്ി 

ക്കയും ചെയ്തു. ല് 
(ഭൂതാലകന്ദാദി തൈലം) 

൧൦൨. ഭൂതാലകന്ദവൈക ണ്ണനീലിപല്ലഖജെരസെ | 
കാര സ്മരെ ണകലലെ,നപക്വംതൈലഞ്ചലെപയെല് ॥ 

നിലപ്പന തുമ്പ, അമരിയില ഇവഠറിന് നീരില് കാഞ്ഞി 

രത്തിന് വെര അരച്ചു കലക്കി എണ്ണുചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച വു 

രട്ടിക്കയും ചെയ്തു. 

൧ഠ൩ .മധുകംമഹിഷിക്ഷീരെപിഷ്ടവാതെനവിലെപനം ] 

രോമപ്രരൊഫ സ്വൈയ്യയൊപചയകാന്തികരംപരം ! 

ഇരട്ടിമധുരം എരുമപ്പാലില് അരച്ചുപുരട്ടുക. രം പ്രയെ 

ഗം രോമങ്ങാം മുളയ്ക്കവാനും മുതുച്ച രോമഞ്ങറം ത റപ്പോടുകൂടി 

നില്ലാനും ഉപ്പുള്ള രോമങ്ങം ഇടതുന്ധിരിപ്പാനും മേല്പ്രകാ 

ഉമുള്ള രോമങ്ങറഠാക്ക കാന്തി ഉണ്ടാകുവാനും നല്ലതാകുന്നു. 

(അക്ഷത്വഗാദി തൈലം) 

ഫാര്യ. അക്ഷത്വക്സിദ്ധനിഷ്ഠവാതെഗുളചീഭൂംഗരാജയൊട ! 

നീല്യാശ്ചരസമാസിച്ചയക്ഷിരഞ്ചാലാപ്യപെഷിതം ॥ 

൧൦൫. ത്രിഫലാമധുകംതൈലംപചെത്തല്കെശവിച്ചൃതിം | 

നാശയെച് ശുന്യകൂപെഷ്ടരോമാണിജനയെദപി " 

താഗ്നിത്തൊലികൊണ്ടു കഷായംലെച്ച അതില് ചിറഠറമുതം 

കഞ്ഞുണ്ണി, അമരിയില ഇജവഠറിന്വിരും പാലും എണ്ണയും സ 

മമായിചേത്ത ത്രിഫല, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി കാ 

ച്ചിയരിച്ച തേപ്പ്ിക്ക. രോമം കൊഴിയുമ്നത ശമിക്കും. രോ 

മങ്ങം ഉ.ണ്ടദാകയും ചെയും. 

(അക്ഷാംഗതൈലംു) 

൧൧0൬. അക്ഷാംഗൈഃപഞ്ചഭിയസ്സ്റിദ്ധെനിഷ്ഠുചാഥെപ്രസ്ഥന 

മ്മിതെ। താഖന്തരേസമാസിച്ചസല്ലകീമഞ്ജിഫഹുതം! 

൧൦൭. നീലീരസഞ്ചതാഖന്തം മാഘിഷഞ്ചതഥാപയട | 
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തൈലപ്രസ്ഥംവരായഷ്ടിഗ ജൊഗൊപാംഗനാഞ്ജനൈഃ ॥ 

൧൦൧൮. പചെനാമമ്ലാതദക്ഷാംഗംകെശാനാംച്ച തിനാശനം 0 
പദ്ധനംകാര്ഷ്ണ്ണ ജനനംകിഞ്ചനിദ്രാഞ്ചപദ്ധയെല്॥ 

താന്നിവേര, താന്തിത്തൊലി, താന്നിയില താന്തിപ്പവ്വം താ 
ഗ്ഠിക്ക ഇവകൊണ്ടെ ലെച്ച കഷായം ഇടത്ജഴി ൧. അതില് ഒ 
രെ ഇടങ്ങഴി പനംകുലനീരും അമരിയിലനീരും എഏരുമപ്പാലും 
ചെത്ത ത്രിഫല, ഇരട്ടിമധുരം, കുന്നിലെര, നണാഠിക്കിഴങ്ങ, 
അഞ്ജുനക്കല്പ ഇവ ഒക്കക്കൂടി നാഴിക്ക എട്ടെൊ ആറൊ കഴഞ്ച 
ചീതം അരച്ചുകലക്കി അതില് ഒരിടങ്ങഴി എഴണ്ണുചേത്ത കാച്ചി 
യരിക്കുക. ഈ എണ്ണുയ്ക്ക; അക്ഷാംഗമെന്നു ചപെരാകുന്നു. ഇതു 
തേച്ചാല് രോമങ്ങഠം കൊഴികയില്ല. പദ്ധിക്കയും കഠപ്പുണ്ടാകു 
യും ചെയ്യും. വിശേഷിച്ചു ഉ.ഠക്കമില്പാത്തവകും നന്നു. 

(അമൃതാസ്വരസാദി തൈലം) 
൧0൯. അമൃതാ സ്വരസെപത്മാവടമൃലരജൊയുതെ ! 

പക്വംചപയ സാതൈലംഗപ്വെനകചവദ്ഥനം ॥ 
യ യി മു ഇ 

ക്ക് പ്പൊടിച്ച കലക്കി എണ്ണയും പശൃവ് ലും 
ളള; റു യ തി യ 

പലിത ചികിത്സാ 

൧൧൦. ഭംഗരാജര സപ്രസ്ഥെനീലാജെനരജൊയയേതെ 
ആസിച്യലൊഫപത്രസ്ഥെതൈല സ്യപ്രസ്ഥമാതചെ 

൧൧൧. അഷ്ടൌയാമാനിധായാഥയൊജയിത്വാവരൊദകം | 
തൈലാച്ചതുരഗുണംതെനപചെയന്മന്ദെനവഥനിനാ ॥ 

൧൧൨. തത്തൈലംനിയതാഭുംഗാന്പക്ഷമാത്രെ ണപാണ്ഡ 
രാ൯! ഒര ശാനഞ്ജനസങ്കാശാന്കുയ്യാദുപ ചിതാനുപി॥ 

കഞ്ഞു്ണ്ണിനീര ഒരിടങ്ങഴി ഉണ്ടാക്കി ഇരുനുപാത്രത്തിലാ ക്കി പൃനീലം അഞ്ജുനുക്കല്പ ഇവ പന്ത്രണ്ടീത കഴഞ്ച പൊടിച്ചു അതില് കലക്കി ലരിടങ്ങഴി എഴ്സ്ുചെത്ത എട്ടുയാമം ചവെയില ത്തവെച്ചു നാലിടങ്ങഴി ത്രിഫലകഷായം ആ പാത്രത്തില് പി ഹ മന്ദാഗ്നികൊണ്ടെ കാച്ചിയരിച്ച ആ എണ്ണ 
മഞങ്ങറാ വെരുൃത്തുപോയാലും കറക്കും. ക 
ധികമായി കറക്കും. 'രോമങ്ങം പ൪ 

തേപ്പിക്കുക. രേ 
ദുത്തരോമങ്ങറഠാ ത്ത 

ഭ്ധിക്കയും ചെയ്യും. 



൫൨൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഇതി വാഗശ്ദാസൊപ നാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിതപാ 
രശവെന്ദ്രകൃതാ വാരെഗ്യകല്ലപദൂമെ ബാലചികിത്സായാംത്രിം 
ശസ്തുബകൊ നാമത്രിംശോദ്ധ്യായ. 

ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 
എകത്രിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

൭ന്മാദ ചികിത്സാ 

൧. ൭.ന്മാദസ്യമഹാല്യാധെദ്ദൊഷജ സൃപ്രദശ്യതെ! 
സാമാന്റയെനൈവഖസാദ്ധ്യസ്യസാധനുംഘ്യവ്ൃസമ്മതം 

ഈ അദ്ധ്യായത്തിങ്കുല് ദോഷകോപമാത്രത്താല് ഭൃത്ഭവി 
പ്പിക്കപ്പെട്ടതായും സാദ്ധ്യമായു മിരിക്കുന്ന ഉന്മാദത്തിന്ന ചെ 
യ്യേണ്ട ചികിത്സയെ പറയുന്നു. ഉന്മാദമെന്നത ചിത്തഭ്രമമാ 
കുന്നു. അതിന ദോഷകോപാനുരോധേന വെവ്വേറെയുള്ള ചി 
കിത്സകളെ വിട്ട സാമാന്യചികിത്സയെ മാത്രം ഇവിടെ കാ 
ണിക്കുന്നു. അപ്രകാരമാക്കിയത പരപ്പകൊണ്ട നൊക്കി ഗ്രഹി 
ക്കുദ്നവക്കു ഭാരംവരുമൊ എന്നു സംശയിച്ചിട്ടാകുന്നു. 

൨. പഞ്ചാംഗാനിജലെപിഷ്ടവാവില്വസ്യദിപസാഗമെ ! 
ആശയെനാലനിതെന സവ്വൊന്മാദൊപശാന്തയെ॥ 

൩. എഷപ്രയൊഗഥൊലിച്ചുിന്നഷണ്ണ്ൂവത്യാദിനൈദഭഫലം! 
കയ്യാത്സമഗ്രമിത്യാഫഗിരിശഃപാവ്ൃതീംപ്രതി ॥ 

കവളൂത്തിന്െറ പഞ്ചാംഗം പച്ചുവെള്ളത്തിരല് അരച്ച ലെ 

ചെത്ത രാവിലെ സെവിപ്പിക്കു. തൊണ ററാറു ദിവസം മു 

ടങ്ങാതെ ചെയ്താല് സവ്വെൊന്മാദവും ശമിക്കുഴമന്ന പരമെശ്വര 
വാക്യമുണ്ട. ശൈലാഗമ രഫസ്ൃത്തിങ്കല് നൊക്കി അറിഞ്ഞു 

കൊറഠാക. 

ര. ബ്രഹ്മീരസെനഫൈയംഗവലിനുംയദ്വാവചാരജഃ | 

പാലാശവുദ്ൂകൃര്ണ്ണംവാമാസത്രയ മഫരമ്മുഖ്വെ 

ബ്രഹ്മിനീരും വെഴ്്്റയുംകൂട്ടി രാവിലെ സെലിപ്പ്പിക്ക. ു 

ല്ലായെങ്കില് ബ്രശ്മിന രില് വയമ്പിന് പൊടി സെഡധിപ്പിക്ക. 

പ്പാശിനപുവ്വ പൊടിച്ച ബ്രഹ്മിനീരില് സ്െവിപ്പ്ിക്കയുമാം. 

ഈ പ്രയൊഗങ്ങഠാ മുന്നുമാസംകൊണ്ട സവ്വൊന്മാദങ്ങളെയുഠ 

ശമിപ്പ്ി 9൦. . 

൫. ശംഖപൃഷ്ഠീശിഫമാംപിഷ്ടവാശൊക്ഷീരെണദിനാഗമെ। 

പായയെല്ഫലസിദ്ധിസ്റ്റ്യാദശീത്യാദിലസ്ൈഴ്രുവം ! 



 എകത്രിംശാദ്ധ്യായമ ൭൨൯. 

ശംഖപൃഷ്ടത്തിന്ചേര അരച്ച പശുവിന്പാലില് സെഖി 
പ്പിക്കു. എണ്ണതദിചസംകൊണ്ടു സല്വലൊന്മാദങ്ങളും ശമിക്കും. 
൬. സപ്റ്റീഷാമധുയുക്തെൌനമമുക സ്ൃരജഃപ്രഗെ! ലെഫയെ 

ല്പഞ്ചഭിഃപക്ഷൈഃപ്രയെൊഗൊയംചസിദ്ധിദഃ ॥ 
നെയ്യു. തേന്, ഇരട്ടിമധുരത്തിന്പചൊടി, ഇപതമ്മില് ചെ 

ത്ത രാവിലെസേലിച്പിക്കു. എഴുപത്തഞ്ചു ദിപസംകൊണ്ടെ എ 
ല്ലാ ഉന്മാദവും ശമിക്കും. 
൭. കൃഷ്ണാമധുകമുദ്പീകാഘൃതക്ഷെദ്രസിതായുതാഃ | 

) പക്ഷൈശ്ചതുഭിരുന്മാദംശമയെദാശിതാഃപ്രഗെ വ 
തിപ്പലി, ഇരട്ടിമധുരം, മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, ഇവ നെയ്യും തെ 

നും പഞ്ച സാരയുംകൂട്ടി അരച്ച രാവിലെ സേവിപ്പിക്കു. അറുപ 

തദിവസംകൊണ്ട എല്ലാ ഉന്മാദങ്ങളും ശമിക്കും. 
(ദ്രാക്ഷാസമംഗാദി കഷായം) 

൮. ദ്രാക്ഷാസമംഗായഷ്ട 0ഫവഗവാക്ഷീപ്യൊഷചന്ദനൈട। 
തൂരായ മാണായുതെ ക്വാഥസ്ര്രിഭിഭപക്ഷൈസുമാക്ഷി 
പേല് ! 

മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, പറച്ചുണ്ടചേര, ഇരട്ടിമധുരം, ശംഖുഷ്ടു 
ത്തിന്വഖെര ചുക്കും മുഴക, തിപ്പലി, ബ്രഹ്മി, ഇവകൊണ്ടു കു 
ഷായ വെച്ചു സേവിപ്പിക്ക നാല്ത്തഞ്ചദിപസംകൊണ്ടെ എ 
ല്ലാ ൭ ന്മാദവും ശമിക്കും. 

(അഭിരുമുലാദി കഷായം) 
൯. അഭിരുകന്ദകാഷ്ടരയുഗവാക്ഷിമുലസാധിതഃ ! 

കഷായസ്സ്റപ്പിഷാപിതസ്ിഭിഭപക്ഷ്ദയസ്ത മാക്ഷിപെല് ॥ 
ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, കുമിഴി൯ലേര. ശംഖപൃഷ്ടത്തിന്വേര. ഇ 

വകൊണ്ടെ കഷായായെച്ച നെയ്യു മെപ്പൊടിചേത്ത സേഖലിപ്പി 
ക്ക. നാല്പത്തഞുദിപസംകൊണ്ടെ സപ്വോന്മാദങ്ങളും ശമിക്കും. 

(സൊമല്ല്യയാദി കഷായം) 
൧൦. സൊമവല്യമൂതാദ്ൂവ്യാകുശകാശശരെക്ഷുഭിഃ 

ചന്ദനദ്വന്ദ്വമുദ്വികാപത്രുഷകസമന്വിതെഃ ॥ 
൧൧. കൃത*കഷായസ്സ്റഘൃതഭപിതഃപക്ഷൈസ്രരിഭിശ്ശുമം | 

വിദധ്യാദ്ദാരുണസ്യാപിതസ്വെതിശിചഭാഷിതം ॥ 
സോമവള്ളി, ചിററമുത, കറുക, ദഭവേര., ആററുദദുചേര. 

അമപേര, കരിമ്പിന്പേര. ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം. മി 
പ്പഴം, ചിറഠിന്തലി൯വേര, ഇവകൊണണ്ടു കഷായംവെച്ചു നെ 

യ്യു മേപ്പ്യൊടിച്ചേത്ത സേവിപ്പ്രിക്ക. നാല്പത്തഞ്ചദിചസംകെറ് 

00൭ 



൫൩൧ അആരോഗ്ൃകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാ൦ 

ണ്ട സവ്വൊന്മാദങ്ങളം ശമിക്കും. 
(ഭ്രാക്ഷാമധമകാദി കഷായം?) 

൧൨.. ദാക്ഷാമധുകലോക്ധൃത്വഗ്വചാനന്താജലാഭയൈഃ! 

ചന്ദനദ്വന്ദ്വകാഷ്ടയ്യുമധുക കുസുമൊല്പലൈഃ ! 
൧൨൩. പത്രുഷകലിസാഭിരുഗൊപികാഫെമപത്രകൈഃ। 

 ലിഹിതസ്സഘ്യത്ഃക്വാഥസ്ടിഭിടപക്ഷൈന്നിഹന്തിതം ॥ 
 മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, ഇരട്ടിമധുരം, പാച്ചോററിത്തൊലി, വയ 
സ്പ, കറുക, ഇരുവേലി, രാമച്ചം. ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം. കു 
മിഴിന്വേര, ഇരിപ്പപവ, ചെങ്ങഴിനീര്കിഴങ്ങ, ചിറദീന്തലി 
൯ഖെര. താമരവമയം, ശതാഖരിക്കിഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, 
പൊന്തകിട, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ച നെയ്യു മേപ്പ്യൊടി 
ചേത്ത സേവിപ്പ്ിക്ക. ഫലം മേല് പ്രകാരംതന്നെ. 

(ബലാകനകചത്രാദി കഷായം) 
൧ര്. ബലാകനകപത്രാങ്ദുപ്രവാമ മധുകോല്പലൈഃ ] 

ഗവാക്ഷിഗോപികാനന്താലവചാലൊക്ഷു പത്രഷകൈഃ॥ 
൧൭. പില്വവൈകണ്ണതാലീസപത്രാംഭൊരുഹകെസരൈഃ | 

തൂംയ മാണാപടൊലോക്കരാഗൈശ്ചലിഹിതസ്സമൈഃ॥ 

൧൬. കഷായസ്സുപ്പ്പിഷായുക്തസ്സ്ായംപ്രാത*പ്രയോജിതഃ 

ചിത്തഭൂംശാംസ്രിഭിടപക്ഷൈന്നിഫന്യാദപിദാരുണാന്! 

കുറുന്തോട്ടിചേര, ചപൊന്തകിട, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം പവിഴം, 
ഇരട്ടിമധുരം. ചെങ്ങഴിനിര് കിഴങ്ങ, ശംഖപുഷ്ടത്തിന്ലേര, ന 
ന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കറുക. വയമ്പ, പാച്ചോറഠറിത്തൊലി, ചിററീ 
ന്ത ലിന് വേര. കൂവളൂത്തിന്വേര, തുമ്പപ്പവ, താലിസപത്രംതാ 
മരയല്പി, ബ്രഹ്മി, പടോലം, അക്ലാരിതെങ്ങ ഇപകൊണ്ടുകഷാ 
യംവെച്ച നെയ്യമേപ്പൊടി ചേത്ത രണ്ടു നേരവും സേധിപ്പിക്കു 
മുന്നുപക്ഷംകൊണ്ട അതിപ്രബലങ്ങളായ ഉ. ന്മാദങ്ങളും ശമി ം 

(ബ്വഹ്മി ഘൃതം) 
൧൭ ത്രായന്തീരസദു ശ്ധാഭ്യാംപ്യൊഷൊഗ്രാകല്ലപാജിതം 1 

അശ്ശന് സപ്പിസ്രരി ഭിമ്മാസൈരുമ്മത്തസ്സുവസ്ഥതാംപ്രജേല്ന 

ബ്രഹ്മിനിരില് പശുധിന്പാലചേത്ത ത്രികടു, പയമ്പ, ഇ 

വ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യു ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു സേലിപ്പിക്ക, 
മുസപക്ഷംകൊണ്ട ഉന്മാദം ശമിക്കും. 

ാ (കല്യാണക ഘൃതം) 

൧൮. ഫലത്രയ വിശാലൈലാവാലുകാമരദാരുഭിഃ 

എലാദ്വയനിശാദ്വന്ദ്വസ്ഥിരാദ്വയയികുംഗകൈ* 

4 ൧. 



ി 

എകത്രിംശാദ്ധ്യയഃ ൫൩.൧൪ 

ംന്ം മഞ്ജിഷ്ഠാഗോപികായുശബ്ൃഹതീ
കഷ്യഡാഡിമൈഃ 0 

നികംഭഫലിനീനാഗതഗരൊല്പലചന്ദനൈഃ॥ 

൨. മാലതീമുകൊചെ തൈസ്സതാലീപത്രപത്മകൈ&। 
കഷാംശൈസ്സപ്പിഷട പ്രസ്ഥംപച്ചേജ പിഷ്ഷ്ൈ ജ്ജലാ 

ന്പവിതൈഃ ॥ 
൨.൧. ഏഎതല്കല്യണകംനാമത്രിഭിപേക്ഷൈന്നിയച്ഛുതി। 

ഉന്മാദഞ്ചാപ്യപഷ്യാരംഘോരാല്ഭൂതഗ്രഫാനപി 2 

൨.൨. പാണ്ഡുകണ്ഡു, പിഷശ്വാസകാസശോഷഗരജ്വരാ൯ | 
മേഫമൊഫമദാലക്ഷ്മീചചസ് ഖലനനാശാം ॥ 

൨൩. അദദ്രരജ സാംസ്റ്രീണാംപുംസാമപ്യല്ലരെതസാം| മേധാ 
തിചിഹീ നാനാംമന്ദാഗ്നിനാംചശസ്ൃതെ ! 

൨൪. ആയുഷ്ഠരഞ്ചബല്യഞ്ചകാന്തിസൌഭാഗ്യപുഷ്ടീദം ] 
ആഥുഃപുംസവനാനാഞ്ചക്രെഷ്യഞ്ചപരമഷയ$ ॥ 

ത്രിഫല, കാട്ടപെള്ളരിപേര, ഏലാവാലുകംദേവഖതാരം,ഏ 
ലത്തഠി, ചിഠേറലം. വരട്ടമഞ്ഞൊം. മരമഞ്ഞത്തൊലി, മാരി 
ലവേര, മുവ്വിലപോ, പിഴാലരി, മഞ്ചട്ടി പ്പൊടി, നന്നാഠിക്കിഴ 
ങ്ങ, പാവ്ൃള്ളിക്കിഴങ്ങ, ചെറുവഴുതിനവേര, കൊട്ടം, താളിമാ 
തതുങ്ങയുടെ മാട, നാഗദന്തിചേരൃയ ഞാഴല്ച്യവ, നാകപ്പവം 
തകരം, ചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം, പിച്ചുകമൊട്ട., താല് 
സപത്രം, പതിമുകം. ഇവ മുമ്മു ന്നുകഴഞ്ച പച്ചപെള്ളത്തില് 
അരച്ചുകലക്കി നാഴി നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു സേവിപ്പിക്കു 
നാല്പത്തഞ്ചദിചസം സേവിച്ചാല് ഉന്മാദവും അപസ്താഠവും 
ഘോരങ്ങളായി രിക്കുന്ന ഭൂതഗ്രഹതങ്ങളും ശമിക്കും. പാണ്ഡു, ക 
ണ്ഡു, യിഷം, ശ്വാസം. കാസം ക്ഷയം, കൂട്ടവിഷം, പന.പ്ര 
മേഫം ബോധക്കേട, മദം. അലക്ഷ്മി, കൊഞ്ഞു 5, വിക്കും 
ലാക്ക പുഠപ്പൂടായ്ക്ക. ഇവയുംശമിക്കും. രജഃക്ഷയത്തോടുകൂടിയ 
സ്റ്രികഠാക്കുംശു ,.ക്ഷയത്തൊടുച്ഛടിയപുരുഷന്മാക്ും ധാരണാശ, 
ക്തി, മാമ്മ, ജവയൊടുകൂടാത്തവക്കം മന്ദാഗ്നികഠാക്കും ഫിത 
മാകുന്നു. ആയുഡ്ഡിനെയുംബലത്തെയും കാന്തിയെയുംസൌഭാ 
ശ്ൃത്തെയും വൃഷ്ടിയെയുമുണ്ടാക്കുന്നതാകുന്നു പുംസവനങ്ങളില് 
വെച്ചത്രേഷ്ഠതയുമുണവുംസലനങ്ങഠാ പുരുഷപ്രജയെ ജവി 
പ്പിക്കുന്ന മാഷ ധങ്ങം എന്നഠിക, 

മഫാക ല്യാണകഷഘൃതം 
൨൭. ശാരിബാദ്വയദാവ്വിത്വഗ്രജനീഫലിനീനതൈഃ । 

സ്ഥിരാ ്പിതയ മഞ്ജിഷ്യാബ്ല ഹതികഷ്ഡാഡിമൈ ൮ 

൨൬. നാഗാഫ്വയെല്ലതാലിസപത്രപത്മകചന്ദനൈ। 



൫൨൩൨൨ ആമോഗ്യകല്പദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

മാലതീിമുകുള്കൈലാഭ. ംനികംഭെനൊല്പലെനച 8 

൨൭. ക്വഥിതെംബുനിചിം ദ്ധിമെദാകാകൊജികാ ദ്വയൈഃ ! 
വിഷാണീസ്പപ്യപര്ണ്ണൂ ചത്മഗു ഫാ ടിശ്ചപചേല് ഘൃതം 
ക്ഷിരംചതുര് ണംഭത്വാ മഫാക ല്യാണകംഫോിതല് 1 

നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ്ം പാവ്യള്ളിക്കിഴങ്ങ, മരമഞ്ഞത്തൊലി,ചര 
ടമ ഞ്ഞ, ഞാഴല്പ്ൃവ, തകരം. മഓാരിലവേര, മുവ്വിലലേര. മ 
ബ്ചട്ടി പ്പൊടി, ചെറു വഴുതിനവേര, കൊട്ടം, താജീമാതളുങ്ങയു 

ടെരഓട, നാകച്ചവം വിഴാലരി. താലീസപത്രം, പതിമുകം. ച 
ന്ദ ൭. പിച്ചുകമൊട്ട്. എലുത്തരി, നാഗദന്തിലവേര, ചെങ്ങഴി 

നീ൪ക്കിഴങ്ങ, ഇവകൊണ്ട കഷായംവെച്ചു കോവക്കിഴങ്ങം, കാ 

ടടമുതി പേര, മേദ,മഫാമേദ, കാകൊജി, ക്ഷിരകാകൊളിആളട്ട 
കൊട്ടുപഠലപേര കാട്ടഴുന്നിന്വേര, കാട്ടപയഠറിന്വേര, നായക്കു 
റണലേര, ഇവ അരച്ചകലക്കി നെയ്യും നെയ്യില് നാലിരട്ടി 
പാലുംച്േത്ത കാച്ചിഅരിക്കുക. ഇതിന്ന മഫാകല്യാണകമെ 
ന്ന പേരാകുന്നു. ഇതിന്െറ ഫലവും മേല്പ്രകാരംതഥൊ ഓ 
രൊ രോഗങ്ങഠാ ശമിപ്പാന് കാലതാമസം അത്രതന്നെ വേണ്ടി 

വരികയു മില്ല രംഅ ഭിപ്രായം മഫാകല ണകമെന്നചേരിനാ 

ല്തന്നെ ല്യക്ത മാക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാല് അതിനെകിച്ച ഒന്നും 

പ്രസംഗിച്ചില്ലെന്ന ആഅവഞ്ഞു കൊഠാകയുംപ്പേണം. 

൨൮. ബലാസൊഫജളയൊടഃപത്രംപഞ്ചഗന്ധസമന്പിതം ! 
ചുര്്ഇികൃത്യാത്രഷഡ് ഭാഗംമുസ്താജിരകയൊരജഃ ॥ 

൨൯. യോജയിത്വാസ്യകഷന്തുനവനീതപലാദ്പിതം | 
സസ്കൃന്യകഡുംബംകൃത്വാകാംസൃപാത്രെപിമദ്ദയെരു ഃ 

൩൦. ആദായനിജ്ജലീഭൂതംതല്പാണിതലസമ്മിതം |! 

ആരഭ്യപക്ഷതെമൂഭ്ധ് നാഫൂവ്യസ്യാധാരയെന്നിശി ॥ 

൩.൧. ഉ ദയാസ്തൃമയാവിന്ദൊരന്തരെണതതഭപരം | 

സന്ത്യജ്യമാജ്ജനംകയ്യൂാദ്വാസസാകെലലെനച 8 

൩൨.. അഫ്നിസ്താനംബലാപത്രപഞ്ചഗന്ധശൃതാംഭസാഃ | കാ 

രയെച്ചുപ്രയോഗോയമെകോനത്രിംശതാദിനൈഃ॥ 

൩൩. അച്ഛിന്നാനുഷ്ടിതസ്സവ്യാനുന്മാഭാന്ലിനിപത്തയേല് ി 

അയംഫ്ഥെളെനനിദ്ദഷ്യൊലിധിസ്റ്റാരതമൊമതഃ ! 

പച്ചുക്കുറുന്തോട്ടിയില, കൊഴുപ്പുയില, ഇവ ഖെല്വേറെ അ 

രച്ചുപൊടിച്ച ഇരുചേലി; രാമച്ചം, കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധുരം, ച 
ന്ദാധാം ഇവയും പൊടിച്ചു അതോടുകൂടെ ചേത്ത മുനാകഴഞ്ച ഖ്യൃ 

മൂത്ത ഒരു പലംലെണ്ണുയുംനാഴിമുലപ്പൂാലുംഒരുമാട്ടേപാത്രത്തിലാ പ ച് 



കകത്രിംശാദ്ധയ്യായർ ൭൨൩. 

കടി അതിലിട്ട് ഉരസിയനീരറുത്ത വെളുത്ത പ്രതിപദത്തിഗ്നാഠാ 

ചന്ദ്രനുദിച്ചാല് ഉ.ടനെ മൃദ്ധാഖിലിടുക ചന്ദ്രാസ്തുമയത്തിങ്കമ 

നിന്ന അല്ലംമുയ്വെവടിച്ചുകളുഞ്ഞ വസ്്രൂംകൊണ്ടു തോത്തിവെ 

ടിപ്പുപരുത്തുക. ദ്പിതീയമുതല്ക്കും മേല്പ്രകാരം ചെയ്തുഎന്നാ 

ല് ദിവസംപ്രതി കുഴമ്പിട്ട ഇരിക്കെണ്ടനേരം കാലുനാഴിക ആ 

൨നാഴിക ഇത്ങിനെ വദ്ധിച്ച ചെടുത്തവാവുവരെ എത്തിയാല് 

പിനൊക്രമേണചുരുങ്ങികറുത്ത പതിന്നാലുവരെ എത്തുന്നതാ 

കയുംചെയ്യും. രോഗിയെ രാത്രിയില് കുളിപ്പിക്കരുത. പകല്പ 

ചൃക്കുറുന്തോട്ടിയിലയും പഞ്ചഗസന്ധവുമിട്ട ചെള്ളംവെച്ചു അതു 

കൊണ്ട കളിപ്പിക്കയും പേണം. ഇങ്ങിനെ ഇരുചത്തൊമ്പത 

ദിപസം ചെയ്താല് എല്ലാ ന്മാദങ്ങളും ശമിക്കും. ഇത ഫെ 

ച്ചായ്യൂനാല് രഫസ്പ്യമായി പറകപ്പെട്ട വിധിയാകുന്നു. 

(മാനസമിത്രവടകം) 

൩൪൦. ബലാനാഗബലാവില്വധാഖനീമുലഖിദ്മൈ॥&।
 

ശംഖപുഷ്ണിതാര്മചച ഡപദികാഫെമപുഷ്ഠുരൈല്വ 

൩൭.മൃഗശൃംഗല ചാതാപ്യചന്ദനദ്വയമൌക്തികൈഃ। 

 കാകുലൊഹമധുൂകത്വങ് മാഗധീഘനസാരകൈഃ 

൩൩൬.ഐലെയകവലിശാലാക്ക ഠാഗനിര്ഗ്ഗ ണ്ഡികാപ്പവൈഃ 

 രാസ്താരജതശൈലെയഗഥൊജിഫ്വാപത്മകെസര
ൈ£ 

൩൭. ജീവകഷഭകാകൊളിബു,ഫതീശ്രാപണീയുഗൈഃ
। 

ഭൂനിംബകൃതമാലത്വക് പത്രുഷകഫലത്രയൈഃ॥ 

൩൮. അമുതാഗോപികാദ്വന്ദ്വജീവന്തിസോമവല്ലിഭില്! 
ഫയഗന്ധാനിശോശിരദ്രാക്ഷായഷ്ട ാഹവയദ്ധിഭിട 
ദൂവ്യാഹംസപടീഭദ്രാലപംഗതു ളുസീദളൈഃ॥ 

൨൯.കസ്തൂരികംകു മാഭ്യാഞ്ചപിഷ്ടെസ്റ്രായത്തികാരസെ! 
ശംഖ വൃഷ്ഠികഷായെചതൊയെചചവചയാശ്ൃുതെ!॥ 

രഠ. അനന്താലക്ഷ്മ ണാവില്വബലാമൂലശൃതെപിച്ച 
ഗോക്ഷിരെജി കക്വാഥെസൊ മവല്യാശ്ചവാര [ണി 

ര൧.സ്തന്വ്യെചവടകാന് കുയ്യാരുഭൂനിംബഫ്മലസമ്മിതാന്! 
ഛായായാമഥസംശോഷ്യപ്രാഫഐകാലെസുചൂര്്നിതം* 

൪൨. തെഷൈ്ൈവൈകൈകുംസമാലോഡ്ൃഗവ്യെപയ സിപായ്। 
യെല്। എഏതെമാനസമിത്രാഖ്യാവടകാടഫ്വു സമ്മതാഭഃ!! 

ര'൩. മനോദോഷഫരാഃപ്രജ്ഞാംമെ ധാഞ്ചപ്രതിഭാമപി! 
വാശ്മിത്വം കവിതാഞ്ചാശുൂ പ്രയച്ചയെയുരസംശയം॥ 

ര'ര'.നചൈനാനതിഖത്തെരന്നുന്മാദാഃപ്രബലാഅപി! 



൭൫൩൪: ആരേ ഗ്യക ല്ട്റമെ ബാലചികിത്സായാം 

നാപ്പൃസ്തതയൊഷഘൊരാമദമൂര്ച്ചാദയൊപിച! 
൪൫൭. ഭൂതാവെശെഗ്രഫാവെശെവിഷൊചപര മംഫിതാഃ 

എനാ൯സംസെവമാനസ്ൃതനെരമൂര്ച്ചതിനാശനിഃ 

൪൬. സപ്പെണസനദഷ്ടസ്സുപ്യാദ്പിഷ്യ ച്യാസനബാധ്ൃതെ। 
മസ്തരികാനരൊഫന്തിശരീരമെതസ്യജാതുചില്॥ 

കുറുന്തോട്ടിപചേര, കരകത്തി൯ വേര, കൂവളത്തിന്വേര, മു 
വ്വിലവെര, പവിഴം, ശംഖ വൃഷ്ടത്തിന്ചേര, കൊഴിക്കാലില് 
വേര, സ്വര്ജ്ക്ും, വുഷ്ഠരമൂലം, ഘണ്ടാമൃഗത്തിന്കൊമ്പം,വയ 
൮൮, മാക്കിരക്കല്ല, ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം; മുത്ത, ഉ.രുക്ക,ഇരി 
പുത്തൊലി, തിപ്പലി, പച്ചക്കപ്പ, ൪൦ മുക്കാപ്പിരകുത്തിന്പേരം 
കാട്ടവെള്ളരിചെര, അകശ്ല്ാരിത്തെങ്ങ, കരുനൊച്ചിലെര കഴിമു 
ത്തഞ്ങ, അരത്ത, വെള്ളി, കന്മതം, മരമഞ്ഞത്തൊലി, താമര 
യല്പി, ജീചകം, ഇടവകം. കാകോളി, ക്ഷീരകാകോളി, ചെറു 
ലഴുതിനലേര, ഖെഠാവഴുതിനവേര, ശ്രാവണി, മഹാശ്രാവ 
ണി, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരുമ്മല്തൊല!, കൊന്നധെരുമ്മല് തൊ 
ലി, ചിററീന്തലിന്വേര. ത്രിഫല, ചിററമൃത നന്നാറിക്കിഴങ്ങ 
പാവ്യള്ളിക്കിഴുങ്ങ, അടപതിയ ന്കിഴങ്ങ, സൊമവള്ളി, അമു 
ക്കരം, മഞ്ഞഠാ; രാമച്ചം, മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം, ഇരട്ടിമധുരം, കാട്ടു 
മുതിരപേര, കറുക, വിലംപരണ്ട, ചെവുളുവേര, ഇലവംഗ 
ത്തൊലി, തൂുകസിയില, കസ്തൂരി, കുംകുമം ഇവ ബ്രഹ്മിനിരി 
ലും ശാംഖവുഷ്ടത്തി൯ലേരുകൊണ്ടുവച്ചു കഷായത്തിലും വയ 
നുകൊണ്ടുവച്ച കഷായത്തിലും കറുക തിരുതാളി കൂപളുത്തില് 
വേര കുറുന്തോട്ടിചേര, ഇവകൊണ്ടുവച്ചു കഷായത്തിലും പശ്രു 
ലിന്പാലിലും ജീരകക്കഷായത്തിലും സോമവള്ളിയുടെ നീരി 
ലും മുലപ്പാലിലും അരച പുത്തരിച്ചുണ്ടങ്ങപ്രമാണം ഗുളിക 
യുരുട്ടി നിഴലിലൂണക്കി പൊടിച്ച പശുഖി൯പാലില് കലക്കി 
സേധിപ്പിക്കു. മനൊദെഷം ശമിക്കും. പ്രജ്ഞയും മെധയും പ്ര 
തിഭയമുണ്ടാകും വാക്കി മാധുയ്യാദിഗുണങ്ങഠം ഉണ്ടാകും കാ 
ലൃത്തെ വിക്മിപ്പാനുള്ള ശക്തി ഉ.ണ്ടാകും ഉ,ന്മാദപും അപസ്താ 
രധും ശമിക്കും മദം മുര്ഛാ സന്പ്യാസം ഇവകറാക്കും നാ ഭൂത 
ബാധാ ഗ്രഫബാധാ വിഷം ജവകഠാ ശരിരത്തിങ്കല് പററി 
യാല് അവര് സേവിച്ചാല് അതുകഠാ ശമിക്കും ഈ ഗുളിക 
സേവിക്കുാവക്ക ജടിഖെട്ടുപഠരുകയില്ല പാമ്പ കടിക്കയില്ല 
വിഷു ചിയും മസ്ത്ൂരിയും ഉ.ണ്ടാകയില്ല ഈ ഗുജികയ്ക്കു മാനസു 
മിത്രമെന്നു പേരാകുന്നു. 



ന്ത 

ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൨൪ 

(നീലോല്പലാദിഎണ്ണൂ] 
൨.൭. നീലോല്പലബലാമൃലനിരദാസനചിത്രകൈഃ 

ീലീമധുകശൈലുഷകതകൈശ്ചഗ്കതെജലെ॥ 

൪൦൮. ഭംഗാമ ലകജീവന്തിപരീമുസലിജാന്രസാന്। 
തത്സമാന് പൃഥഗാസിച്ചകഷ്യചചൊരകചന്ദനൈ?! 

രന്. സൊശീരലാരിമഞ്ജിഷ്ഠായഷ്ഠി ഭിഃപിഷ്ടകല്ലം।]തൈഃ॥ 
 ക്കീരംചതുഗണംദത്വാപചെത്തെൈ ലംഘ്ൃതാന്വിതം! 

൫൭൦. തദഭ്യംഗാറ്റിഠശ്ശു ലദാഹൊന്മാദമദാത്യയാന്। 
നാശയെദ്ചിരാദെവവയസസ്ഥാപനംമതം” 

ചെരുഃഴിനിക്കിഴങ്ങ കുറുന്തോട്ടിലേര മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ വെ 

ങ്ങക്കാതല അവണക്കിന്ലേര അമരിലേര ഇരട്ടിമധുരം കൂ 

വതുത്തിന് വേര തെറഠറാമ്പരല ഇവകൊണ്ട് കഷായം വച്ച 

കൊട്ടം കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം രാമച്ചം ഇരുവേലി മഞ്ച 
ഭ്ടിപ്പൊടി ഇരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും എട്ടി 
ലൊനനൊആറിലൊന്നൊ നാലിലൊന്നൊ നെയ്യും ചേത്തകാ 
ച്ചിയരിച്ചു തെപ്പിക്ക തലവേദന തലചുട ഉന്മാദം മദാത്യയം 
ഇവ ശമിക്കും ഈ എണ്ണ നിത്യമായിശീലിക്കുന്നപരുടെ യൌ 
വനംക്ഷയിക്കില്ല. 
൫൭൧. സമ്യക്ഫലപ്രദാന്യെതാന്യൌഷധാനിസമാസതഃ 

൭ ന്മാദസ്യമയാഖ്യാതാന്യലമെതച്ചികിത്സിതം! 
൭ന്മാദത്തെ വഴിപോലെ ശമിക്കുന്നതുക കായ മാഷധങ്ങം 

സാക്ഷേപിച്ചു ഇങ്ങിനെ പഠകപ്പെട്ട. ഇനിയും വകൂരെ പഠ 
വാനുണ്ട എങ്കിലും ഇത്ര മാത്രമുളള ചികിത്സ ഈ രോഗത്തി 
ഹാമതിയാകുന്നതാണെനന അറഞ്ഞു കൊര്ാകയും പേണം. 
ഇതി പാഗ്ദാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥ പണ്ഡിതചാര 

രധെന്ദ്രക്പതാ പാരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം മെ 
കത്രിംശസ്തബകൊനാമൈകത്രിംശൊദ്ധ്യായഃ 

ആരോഗ്ൃകല്ലപദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ദാത്രിംശാദ്ധ്യായപ്രാരം ഭ. 
അപസ്താരചികിത്സാ 

൧. അത്രാപസ്മ്തിസാമാന്യചികിത്സാസാഫ്യപ പീ! 
ബീഭത്സചെഷ്ഠാസംയുക്തസ്ത്ത്യപായൊയള. കട 

ഈ അധ്ധയായത്തിങ്കല് അപസ്ത്ാരസാമാന്മയ ചികിത്സയെപ്പ 



൫൨൬ ആരൊഗ്യക ല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായ 

റയുന്നു. അപസ്മാരമെന്നത ബിഭത്സചെഷ്ടകളോടുകൂടി ൭ ണ്ടാ 
കുന്നു സ്മ്ുതിനാശമാകുന്നു. ബീഭത്സചെഷ്ടകഠം എന്നതുകൊണ്ടെ 
പല്ലകടിക്കുക, നരയെലച്ചുദ്ദിക്ക, കൈകളെയും കാല്കളെയും 
൭.യത്തി നിലത്തടിക്കുക ഇത്യാദികമെ ഗ്രഹിച്ചുകൊഠംക. 

൨. ആഹുന്നിദാനമെതസ്യാമനൊദെഫഗതാന് മ ലാന്! 
തസ്യാമുല്പത്സ്യമാനായാംഹൃുല് കംപാദിപികാരവാന്! 

൨. ഛിന്നമുലഇവക്ഷിപ്രംഭമൌപതതിമുഡധീഃ । 
വിരതെദോഷലെഗശെതുസ്വാസ്ഥ്യഞ്ചസ്വയമുച്ഛുതി ॥ 

മേല്പറഞ്ഞ രോഗത്തിന്ന മനോദേഫങ്ങളിലുള്ള ദോഷങ്ങര്ാ 
തന്നെ കാരണമാകുന്നതു. ആ രോഗം ഉണ്ടാവാന് സമയമ 

ടുത്തിരുനാല് അപ്പ്യോഠം ഹൃദയത്തി ഇളക്കം മുതലായ ലി 
കൃതിക ഉണ്ടാകും. കടയററ മരംപോലെ ഭൂമിയില് വീറും 
ദോഷവേഗം ശമിച്ചാല് സ്വസ്ഥതയെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും. 
പിന്നെയുമൊരുസമയം ൭. ണ്ടാകയും മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരംതാ 
നെ ശമിക്കുകയുംചെയും ഇങ്ങിനെ ചികിത്സ ചെയ്യാത്തവക്ക 
വിട്ടുപോകാതെ കൂടക്കൂടെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിശ ചെയ്യേണ്ട 
ചികിത്സക. 

(ചില്വഘൃതം.) 

രഃ. അംഥഗൈര്പഞ്ചഭിരാച്ഛിന്നൈ ശ് ശ്രീഫലസ്യസുനിമ്മി 
തെ! ദ്രോണെകഷായെ തെരെ വകല്ല്ലൈ്ര്രൊമയ വാരിണാ॥ 

൭. ഗോമുത്രെണചഗപ്പെനദദ്ധ് നാചപചയ സായുതം | 
സ്ഥംസപ്പ്ിഃപചെല്പീതന്തദപസ്ൂതിനാശനം॥ 

കൃവളത്തിന്െ റപേര, തൊലി, ഇല, പൂവ, കായ ഇവ ആ 
ഒ്ഞുംകൂടി പലം ൬൪. അറുപത്തുനാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് 

കഷായംവച്ച പതിനാറിടങ്ങഴിയാക്കി അരിച്ചു അതില് മേ 

ലുറഞ്ഞ മരുന്നുകഠാതന്നെ കണക്കുപ്രകാരം അരച്ചുകല ക്കി നാ 

നാഴി പശുവിന്നെയു, പശുവിന്ചാണകത്തിനെ റനീര, 

ഗോമൂത്രം, പശുവി൯പാല, പശുവിന്പാലുകൊണങ്ടേണ്ടാക്കി 

യ തൈര് ഇവയൊടകൂടെ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേവിപ്പിക്കു. 

അപസ്മാരം ശമിക്കും. 

ചാണകനീര മുതലായത ചേക്കേണ്ടതിന്െറ 

കണക്കുകഠാ 

൬. ഗോമൂത്ര ംഘ്ൃതതുയ്യാംശസമ്മിതംഗൊമയൊദകം ! 

തദദ്ധൈനമിതംപഞ്ചഗുണിതംദധിസപ്പ്പിഷഃ ॥ 



ദ്വാത്രിംശ ാഭ്ധ്യായഃ ൭൨൭ 

൭. ക്തീരമഷ്യഗുണംതസ്മാദെഷ സാല്ൃത്രികടക്രമഃ। 
മെതു നെസമ്മതസ്തലെഷാംയോഗെയമനു രഭ്ധ്യതാം॥ 

ചാണകഠീര മുതലായതിനോടുകൂടെ ചേത്ത നെയ്യു കാച്ചു 
മന്പോഠം ഇതിന്നുതാദെപറയുന്ന ക്രമത്തെ അനുസരിച്ചുകെം 
ക. പഞ്ചഗവ്യങ്ങാം തമ്മില്ചേക്കുമ്പോഠം എല്ലാടവും നെയ്യി 

നെഠ നാലിലൊരു ഭാഗത്തോട് സമം ഗോമൂത്രം ചേക്കേണമെ 
ന്നും ഗോമൂത്രത്തില്പകുതിയോടുസമം ചാണകനീരചേക്കണ 
മെന്നും നെയ്യില് അഞ്ചിരട്ടി തൈര ചേക്കെ ണമെന്നും നെയ്യി 
ല്എട്ടിരടി പാല ചേക്കെണമെന്നും നിയമമുണ്ട അതു ഫേതു 
വായിട്ട നാനാഴിനെയ്യിന ചാണകനിര ഉ.രി., ഗോമൂത്രംനാഴി 
ഒന്ന തൈരനാഴി അഞ്ച, പാലനാഴിഎട്ട, ഇങ്ങിനെകൂട്ടി കാ 
ച്ചെണമൊ താല്പയും. 

(ബ്വഹ്മിഘൃതം) 

൮. ബ്രഹ്മിരസെവചാശംഖ വുഷ്ട്റീകഷ്ടൈപ്പിപാചിതം॥ 
സപ്പി$പുരാണമന്മാദമപസ്മാരഞ്ചനാശയെല്! 

ബ്രഹ്മിനീരില് പയമ്പ, ശംഖപുഷ്ടുത്തില്വേര, കൊട്ടം. 
ഇവ അരച്ചുകലക്കി പഴെനെയ്യു ച്േവേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച സേ 

 പിപ്ിക്കം ൭.ന്മാദവും അപസ്താരവും ശമിക്കും. 

(ദശമൂലാദിഘൃതം) 
൯. ദശമുലവരാദാവ്വീരജനീികടചത്വചഃ। 
റ ത്രായന്തിസഏപള്ണുത്വങ് നികംഭകടുരോഹിണീഃ। 
൧ഠ. യാഷപുഷ്ണരശമ്യാകവച്ച്ലാപാമാഗ്ടരനീലിനീില।! 

ബലാഗോപാംഗനായുശപാഠാഹംസപദിലപചാടഃ। 
൧൧.  മുവ്യാപതികഭൂനിംബമദയന്തിശ്ചസമ്മിതാഃ। 

സവ്യസമ്മിതയാസോമയല്യാ സംഷ്യദ്യനിക്ഷിചെല്॥ 
൧൨. തൊയെ നിശായേപ്രാരംഭെപ്രാതന്നിഫ്റ്രീഡ്ൃയശോധിതം। 

ട തൊയ തല് പൃഥഗാദായതത്രപിഷ്ടാവകല്ലി॥[തൈഃം 
൧൩. പ്യോഷൈലാഖാലുകൈ ലാബദുവെല്ലഭാ്ഗീ സുരദ്രമൈഃ 

ഗൊമയ സ്വരസക്ഷീരദധിമൂത്രൈദപചെല്ഘ്ൃതം। 
൧൪. തല്പിതംശമയത്യാശുദാരുണാമപ്യയപ തിം | 

ജപരഗുന്മഗ്രഹൊന്മാദകാമി ലാപാണ്ഡുശൊഫജില്। 
൧൫. ക ദ്രശ്വാസകാ സാംശ്ചഫന്യാദായുഷ്ടുരംപരം॥ 

മെധ്യംബ ല്യംചമംഗല്യമലക്ഷ്മീപാപവാശനം॥ 
ദശമൂലം. ത്രിഫല, മരമഞ്ഞത്തൊലി, പൂരട്ടുമഞ്ഞെഠം,കുടക 

പ്ലാ ലവേരുമ്മെല്തൊലി; ബ്രഹ്മി, പാലത്തൊലി, നാഗദന്തി 

൮ 



൭൨൩൨൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

വേര, കുടുരോഹണി, കൊടു ത്തുവ്വവേര, പുഷ്ഠരമുലംം, കൊന്ന 
ചേരിന്മേല്തൊലി,കടലാടിവേര,വട്ടപ്പു, ന്താളിവേരംകവുന്തോ 
ട്ടിലേരംനന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പാധ്യള്ളിക്കിഴങ്ങ, പാടക്കിഴങ്ങം നി 
ലംപരണ്ട, വയമ്പ, പെരുംകുരുമ്പപേര, ആവല്തൊലി, പു 
ത്തരിച്ചുണ്ടപേരിന്മെല്തൊലി, മലംകാരക്ക ഇവസമം ഇവ 
ല്വീല്ലാം കൂടിയെടത്തോളം സോമവള്ളി ഇങ്ങിനെചേത്ത ഇടി . 
ച്ച വെള്ളത്തില് ഒരുരാത്രി മുഴുപന് ഇട്ടുവെച്ച പിറഠന്നാഠം രാ 
വിലെ തിരുമ്പിപിഴിഞ്ഞരിച്ചചുക്കം, മുജുക, തിപ്പല,ഏലാവാ 
ലുകം, ഏലത്തരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, വിഴാലരി ചെറുതേക്കിൽ 
വേര, ദേവതാരം. ഇവ അരച്ചുകലക്കി ചാണകനീര, പാല, 
തൈര, ഗോമ, ത്രം, ഇവയോടുകൂടെ നെയുചേത്ത കാച്ചിഅരി 
ച്ച സേവിപ്പിക്ക. അതിപ്രബലമായ അപസ്താരവും പനി, ഗു 
ന്മം, ഗ്രഫബാധാം, ഉന്മാദം, കാമിലാ, പാണ്ഡുരോഗം.നീര, 
മഹോദരം. ശ്വാസം. കാസം ഇവയും ശമിക്കും. ആയുസ്ധംധാ 
രണാശക്തിയും ബലവുമുണ്ടാകും. ശുഭംവര്ദ്ധിക്കും. അലക്ഷ്മി 
യ്യും പ്പാപഠും ശമിക്കും. ) 

(മഹേശ്വരഘ്ൃതം) 

൧൬. ദശമുലബലായുശനിര്ഗ്ഗണ്ഡീശിഗ്രബബ്ദരൈഃ॥ 

യൂഥീഗരജികാവൈരിലീലീനിംബകരഞ്ജകൈഃ। 

൧൭. തീക്ഷ് ണാക്ഷേമുവ്യാലൈകുണ്ണപാഠാപൃഥുകികാംബുദൈ? 
അമുതാഘോരി കാത ക്തണ്ഡുലീയകചൊരകൈഃ॥! 

൧൮. ത്രിഫ ലാപത്മകൊശിരശാരി ബാചന്ദനദ്വയൈഃ 
പാമുകാഗരുവെതാളബ്ബഹതിമുലഡാഡിമൈഃ॥ 

൧൯. ശ്രാവണീദ്വയജീവലന്തിലിരാഭീരുപുനനാലൈ?! 
മധൂകമധുകാനന്താമുൂലകൈശ്ചസമാംശകൈ 

൨൦, സദ്യെഷാംസമയാസൊമവല്യചേക്വഥിതെജലെ! 

പിപിനാര്ദ്രക മാതംഗപദികാക്ഷപജാന്ദ്രസാന് പിഷ്ണുക്രാ 
ത്തെന്ദ്രവല്ലെ യാശ്ചശ്രീജടാപത്മയൊരപി॥। 

൨൧. സല്പകീവനച്യത്യൊശ്ചഭൃംഗാമലകയെരപി॥। 
നിര്ഗുണ്ഡീകാരവല്യഗ്നിമന്ഥദ്വയടമൊത്ഭവാന് 

൨൨. ലശുഗാധണ്യജാത്യൊശ്ചശ്വെതെക്ഷപാകദമതുസ്യച 

മുണ്ഡാഖദിരപത്രാംബുനീലീകന്യാരസാനച॥ 
൨൨൩ കാകമാചീശതാവയ്യൊവിദായ്യാടച്ചണ്ഡ് റകസ്പ്യച । 

സഡ്ഡ്റിഷൊമാത്രയാസിച്യപിഷ്ടൈവ്വെ ൃഷോഖ്ലജിരകൈ 

൨൪", വരാമുജാതിദാവൃഗ്നിജാതിപത്രകഫിംഗുദിഃ। 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൫൭.൯ 

ആയ്യാനിയ്യാസഫെനൊഗ്രാകുന്ദുരുഷ്യഫലത്രയൈ$ 

൨൬.തീക്ഷ് ണൈരണ്ഡകയക്ഷാക്ഷീബകമമൊത്ഥഫലാസ്ഥിഭി 

ദാവ്ത്രീമനശ്ലിലാഎതിശിഖിതുത്ഥാശ്വഗന്ധകൈ £॥ 

൨൭. മുസ്താനായകശൈലെയമാഗധിമൂലസഷപൈ&। 

വെല്ലതാലീസപത്രാക്കരാഗകൊശാതകിദ്വയൈഃ। 

൧൮. ഫരിണീഖ്യ രസാരംഗശൃംഗായസ്താമ്ുകാഞ്ചനൈ?।! 

പ്രപാളരജതാഭ്യാഞ്ചരുദ്രാക്ഷെണ ചപാചയെല്! 

൨൯. ഗൊമയസ്വരസക്ഷിര്ദധിമൂത്രൈസ്സമന്വിതം! 

സ്റ്വീമ്മാഹെശ്വരംനാമതല് പ്രശസ്ത്തമം വിദുഃ॥ 

൨.൭. സദ്വെഷ്ഠഭൂരതാപസ്കാരഗ്രഹൊന്മാദപ്രമാഥിഷ്ട! 

മാഷധെഷ്ടപ്രഭതൈഃകിമപരൈരിതിമന്മഫൈ! 

ദശമൂലം, കുവുന്തോട്ടിചേര, മാരകത്തിന്വേര, കരുനൊച്ചി 
ലേര, മുരിങ്ങചേരിന്മെത്തൊലി, ചെറുതെക്കിൻവേര, കാട്ടമു 
ല്ൃചേര., കരളെ കത്തി൯ലേര, ഏകനായകത്തിന്ധേര,യ അമ 
രിചേര, വെപ്പിന൯നതൊലി, ഉ ങ്ങില്തൊലി, മുളുകുതാനിചേര, 
ചെരുദംരുമ്പവേര തൃമ്പവേര, പാടക്കിഴങ്ങ, അഖില് ചൊരി 
വെര, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ., ചിററമൃുത, അകൊരിലവേര ലവെള്ളെരു 
ക്കി൯വേര, ചെറു ചിരധേര, കച്ച, രിക്കിഴങ്ങ, ത്രിഫല, പതി 
മുകം. രാമച്ചം, നന്നാറിക്കിഴങ്ങ, പാവ്യള്ളിക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനംര 
ക്തചന്ദനം,ഇരുലവേലി, അകില,മയിര്ച്ചണ്ടവേര, താളിമാത 
കൂങ്ങയുടെരാട, ശ്രാവണി, മഹാശ്രാവണി., അടപചതിയന്കിഴ 
അങ, കോവക്കിഴങ്ങ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, തമിഴാമലേര, ഇരിപ്പ 
ക്കാതല, ഇരട്ടിമധുരം, കൊടുത്തുവ്വലേര, ഇവ സമം ഇവരക്കു 
കള ടയെ ടത്തോളും സോമവള്ളി ഇങ്ങിനെ ചേത്ത കഷായം 
വെച്ച അതില് മലയിഞ്ചി, ആനടിയ൯കരിന്തുമ്പം വിഷ്ണുക്രാ 
ന്തി,ഉ ഴിഞ്ഞംതൃച്ചട,കാരിലത്താമര. ഈറമ്പനക്കൂവ്വ.കാട്ടുപീ 
നാറി, കുഞ്ഞുള്്ൂി, പച്ചനെല്ലിക്ക,ക രയനൊച്ചിയിലം കയ്ക്കും മു 
ഞ്ഞയില, പുഴമുഞ്ഞയില, ലെളുത്തതു. ളളി, കാട്ട്പിച്ചുകം., വെ 
ളളപ്പെച്ചുരലിയംകരുമുത്തികൂ, കരിങ്ങാലിയിലംകഴിതാളച്ചണ്ടി 
കററു വാഴ, കരുന്താപി,ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, മുതക്കിന്കഴങ്ങ,പു 
ണ്ഡരികക്കരിമ്പ,ഇപ ഖെപ്വേെ ഇടിച്ച പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീ 
രുകഠം നെയ്യൊടു സമങ്ങളാക്കിചേത്ത ചുക്കും മുളകതിപ്പലി, 
മുത്തങ്ങക്കിഴംയാ, ജീരകം, കരയാഖൂധ, ജാതിക്ക, ദേപതാരംം 
കൊടുലേലിക്കിഴങ്ങ, ജാതിപത്രിക, കായം. കിരിയാത്ത 
നറുയ്പ.യകടല്നാക്ക,വയമ്പ,കത്തുരുക്കംത്രിഫല കടലപണ 



ഒരാ ആദരാഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം. 

ക്കില്കുരുകഴഞ്ചിക്കുര,ഇരഞ്ഞിക്കുരു,മരമഞ്ഞത്തൊലി, മന 
യോല, പിനാറി, തുരിശ, അമുക്കുരം, ആയ്യമുത്തത്ഭ, ചെധി 
നായകം, കന്മതംകാട്ടുതിപ്പുലിവേര.കടുക. പിഴാലരി. താലീ 
സപത്രം. അഷ്ലാരിത്തെങ്ങ. പുട്ടല്പീരകത്തില് വേര. ചെറുപി. 
രകത്തിന്പേര,മാ൯പെടക്കു ളംപംകലംകൊമ്പം ഇരിമ്പംചെ 
വ.സ്വണ്ണും, പവിഴം. വെള്ളി, രുദ്രാക്ഷം, ഇവ അരച്ചുകല 
ക്ട] ചാണകനീര, പാല, തൈ, ഗോമൂത്രം, ഇവയോടുകൂടെ 
നെയ്യു ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പാര് നസ്വാദികളെ ചെയ്യിക്കു. 
ഈ നെയ്യിനാ മാഫെശ്വരം എന്ന പേരാകുന്നു. ഭൂതബാധാ, 
അപസ്താരം, ഗ്രഹഫബാധാ,ഉ.ന്മാദം ഇതുകഠാക്കു അത്യന്തശമ।, 

നകരമാകുന്നു. ഇതിനെക്കാഠം അധികം നഗ്ായ്ക്ചരന്നതല്ലായ്ക്ക 
യാല് ഇനി ലേറെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ പറയുന്നത നിഷ്ടുല 
മാകുന്നു എനാ ഞാന് വിചാരിക്കുന്നു. 

അപസ്ത്ാരചിഭാഗം 

൩൦. അപസ് മാരശ്ചതുഭെദോപാതാദ്യൈന്നിചയെന്ച 
ഇത്യയെകെന്റെപുനഃപ്രാഹുരഷ്ടാദശപിധഞ്ചതം॥ 

അചസ് മാരംവാതത്താലുംപിത്തത്താലുംകഫത്താലുംസന്ി 
ലാതത്താലും ഉത്ഭവിപ്പിക്കപ്പെടുനനതാകയാന് നാലുവിധമെ 
ഥാ ചിലര് പറയുന്നു. വേരെ ചിലര് പതിയെട്ടു വിധമെന്നും 
ചറയുന്നു. 

൩.൧. ബാധൊരഭപത്വാല്ഭേദേനബാധകസ്ൃഗ്രഫസ്യച 
അഷ്യാദശാസ്യ്യയുജ്യന്തെ ഭേദാഇതിതദാശയ ॥ 

അപ്പസ് മാരമെന്നതബാധ ഫെതുവായിട്ടുണ്ടാകനനാതാകയാ 
ലുംബാധകഗ്രഹങ്ങഠം പതിനെട്ടുപ്രകാരത്തിലാകയാലുംപതി 
യെട്ട പ്രകാരേണ അവസ് മാരമുണ്ടെസ അവരുടെ ആശയമാ 
കുന്നു. 

൩൨. വിഭജ്യപ്രഥമാദ്യൈസ്ലെതമഷ്ടാദശധാവദൈഃഃ 

പൃഥക്ചിഹംചികില് സാഞ്ചധിസ്തരെണപ്രചക്ഷതെ! 

അപര് മേല്പഠഞ്ഞവഴിയെ കള്ളില് വച്ച പ്രഥമാദി ശബ്ദ 

ങ്ങമെക്കൊണ്ടു അപസ് മാരവിഭാഗത്തെചെയ്തു പ്രഥമാപയ്ലാ 

രംമുതല് അഷ്ടാദശാപസ് മാരംവരെ പതിയെട്ടിന്നും വെറെ 
ലക്ഷണെത്തെയും ചികിൽസയെയും പറയുന്നു. അത ഹേതുവാ 

യിട്ട അതുകള്കെയും ഗ്രിച്ചൊട്ടെ എന്നുലിചാരിച്ചിട്ടഇതിന്നു 

താഴെ കാണക്കുന്നു. 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ കൂര് 

പ്രഥമാപസ്മാരലക്ഷണം 

൩൨.൩. സ്മൂത്യപഠായ മപസ്ത്രാരംപ്രഥമംസംപ്രചക്ഷതെ 

പതനാനന്തരംയസ്തപ്രദൊഷെജായതെന്തണാം ॥ 

സന്ധ്യാസമയത്തിക്കല് നടക്കുകയൊ ഇരിക്കുകയൊ ചെയ്തി 

രനനവര അഫേതുവായി ഖല്ലെടവും വിണ ബോധത്തോടുകൂ 

നി 

ടാതെ കിടക്കുനവരായിക്കണ്ടാല് ആയത ഒന്നാമത്തെ അപ 

സ്മാരമെനാറിഞ്ഞുകൊഠംകയും പേണകമെനന താല്പയ്യും. 

പ്രഥമാപസ്മാര ചികില്സാ 

(ന്ത) 
൩൨൪.കിംശുകത്വഗ് ജയാപത്രശിഗ്രു വല്ലൃലജംരസം । 

സസ്തന്്യംനാവനംഭദദ്യാത്തദാത്തൌൊബൊധമൂച്ഛുതി ! 
മുരിക്കിന് തൊലി, മുഞ്ഞയില,; മുരിങ്ങത്തൊലി ഇവററിന് 

നീരില് മുലപ്പാലുചേത്ത നസ്യംചെയ്തു. ബോധമുണ്ടാകും. 

(പ ത്മാദിതെലം) 

൩.൭. പത്മാഫസ്തിപദിപിഷ്ണുക്രാന്താക്ഷവകരഞ്ജനാല് ! 
ശ്രിജടാവനഘ്തി ഭ്യാംക്ഷുണ്ണെ ഭൃസ്സംഭൂതെരസെ/ 

൨.൬. നിയ്യാസകന്ദമുരുഷ്ഠാശ്പഗന്ധാഗരുവചാഗ്നിഭിഃ। 
 കല്ല്തിതൈഃകെരജംസ്സ്റെഫംതിലജ ഞ്ചതഥാഘ്ൃതം ॥ 

൩.൭. ത്രീണ്യെതാനി സമായൊജ്യപചെത്തല്ലെപചനാദിനാ | 
പ്രഥമാപസ്മരതിംഹന്യാല്പിഞ്ചാക്ഷാരസമന്പിതം 

ലാരിലത്താമര,.ആനടിയന്,വിഷ്ണ്ുക്രാന്തി,കരിന്തുമ്പം മയി 
ലാഞ്ചി.തൃച്ചട, കാട്ടപീനാഠി ഇജവററി൯നീരില് നറുമ്പശ. കു 
തതുരുക്കം, അമുക്കുരം, അകിലയപയഷമ്പ, കൊടുഖേലിക്കിഴങ്ങ ഇ 
വ അരച്ചുകലക്കി വെജിച്ചെണ്ണം എണ്ണും, നെയ്യു ഇവ മൂന്നും സ 
മമായിച്ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പീലിക്കന്്റ കരിച്ച അതിലിട്ട ഇ 
ൂക്കിച്ചേത്ത അതുമേല്പുരട്ടക. നസ്യം മുതലായതും ചെയ്തു. 
എയ്മാല് മലന്നാമത്തെ അപസ്മാരം ശമിക്കും. 

൩.൮. ലിംപേല്ബകുളപത്രൊത്ഥഭസൃയാപരിതൊവപൂഃ। 
വാരാഹിമന്ത്രവിദ്യാദിജപൊത്തെജിതശക്തിനാ ॥ 

ഇരഞ്ഞിയില ചുട്ട ഭ്ലമാക്കി അതുതൊട്ട വരൊഫിമന്ത്രപീ 
ദ്ൃയമുതലായതു കഴിയുമമോടത്തോമും ഉ.രു പിച്ച ആ ഭസ്മംകൌ 
ണ്ട ശരിരത്തില് തലൊടുക. 
൩൨.൯.താദൃഗ്വിധെൌനതെനൌവതൈലെനയദിലേപനം |. 

തതോപിശിഷ്യംശാന്തിസ്സ്റ ച്0ദെതാവത്തച്ചികില് സിതംു 



൭൪൨. ആരോഗ്ൃകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

മേല്പറഞ്ഞ തൈലംതൊട്ട മേല്പറഞ്ഞ മന്ത്രവിദ്യ ആവോളം 
ജപിച്ചു അത മേല്തലോടിയാല് അതിയെക്കാഠം അല്പമായ 
കാലംകൊണ്ട നല്ലവണ്ണൂം ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. വാരാഘമന്ത്ര 
വിദ്യയെ മന്ത്രഖണ്ഡത്തില് നോക്കി അറിഞ്ഞുകെൊഠം കയും 
വേണെം. 

ദ്വിതീയാപസ്മാരലക്ഷണം 

൪്ഠ. സാഭസ്ത്ാനാഭിലാഷശ്ചസ്താനാച്ചശ്ചയഥുസ്തനൌര | 

൭ ദരെവെപ ഥുസ്സുംജ്ഞാമൊഷശ്ചപതനംക്വചില് ॥ 
൪൧. ആസ്യാല്ഫെനസ്യസംസ്രാഖൊനാഭെരൂച് ശുനതാപി 

ച ലക്ഷ്യന്തെയ സ്യൃതംയിദ്യാദ്പവിതീയാപസ്തമുതെഃപദം! 
ശരീരത്തിന്ന തളച്ച, എല്ലാസമയവും കുജിക്കെണമെന്നുള്ള 

ആഗ്രഹം കളിച്ചാല് ശധീരം ചീക്കുക, വയറു വിറയ്ക്കുക, ബോ 
ധത്തോടുകൂടാതെ ചില സമയം വല്ലെടവും വിഴുക,.ആസമയം 
വായില്നിന്നു നരചാടടക.,പൊക്കിഠം വിക്കുക ഇവ യാതൊരു 

ത്തനാ കാണപ്പെടുന്നു പൊ അവനെ രണ്ടാമത്തെ അപസ്താര 
ത്തോട്ടകൂടിയവനാകുന്നു എന അറിഞ്ഞു ചികില്സിച്ചുകൊ 

റക. 

ദ്വിതീയാപസ്മാര ചികില്സാ 

൪൨. ശായയിത്വാദ്രതം ഭൂമെ ൭വാരാഫീമന്ത്രമുച്ചരന് ! 
വിധമെന്മ, ദ്ധ നിമദ്ധ്യെചഭചൊശ്രചപണയൊരപി!॥ 

രണ്ടാമത്തെ അപ ഡ്യാരമുള്ളപ൯ ബോധത്തോടുകൂടാതെ വി 

ണാല് ഉ ടനെ എടുത്തുനിലത്തുകിടത്തിലാരാഫി മന്ത്രംജപിച്ച 

മ ദ്ധാലിലുംപുരികങ്ങളുടെനടു വിലും ചെപിക ളിലും ഉയതുക. 

ര൩.മായൂരിംവാ മഹാലിദ്യാംസദ്ദൊബെധ മവാപ്ലയാല് 

അനവലാപ്ചൌതുതസ്യാഥനാപനംപരമാഗതിഃ ॥ 

വാരാഫി മന്ത്രത്തിന പകരമായി മായൂരി എന്ന മഘാവിദ്യ 

യെജപിച്ചുഉഈതുകയുമറം. എന്നാല് ഉടനെ ബോധമുണ്ടാകും. 

൭. ങ്ടായില്പായെങ്കില് അപ്പ്പോഠംത്തനെ നസ്യം ചെയ്തു. എ 

സാല് ബോധമുണ്ടാകും. നസ്യംകൊണ്ടും ഉ ണ്ടായില്ലയെങ്കില് 

പിന്നെ ഉ.ണ്ടാകയുമാം. 
(നസ്യഖിധി) 

രര. ഒയ്യാബകള ബീജെന്ദ്രസുരസശ്വഭൂദന്തിഭിഃസംക്ുമ്ലൈറ്റ 
പിണ്ഡികാംകത്വാപിഡയെല്ഘ്യാണയൊദ്പ്വയൊത' 

൭൭. ഡ്യാണമാഗ്ലെണമു, ഭ്ധായംഗച്ഛുന്നെഖതുത്രരസഃ ] 

പ്രജ്ഞാമു ലാദയെല്പശ്ചാന്മാത്രാമെതാഞ്ചസെവയെല് 8 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായ ₹ ൭൫൩. 

കറുകനാക്ക, ഇരഞ്ഞിക്കുരുംകരുനൊച്ചിയില.കഴിയാന ഇ 
വ സമമായിചേത്ത ചതച്ച കിഴികെട്ടി മ ക്കിനെറ രണ്ടുദ്പാര 

ങ്ങളില് പിഴിയുക എന്നാലുടനെ ബോധമുണ്ടാകും പിന്നെ ഇ 

തിന്നുതാഴെ പിവരിക്കപ്പെടന്ന ഗുകികയേയും സേവിപ്പിക്കു. 

(വസ്തി വിഷ്ഠാദിഗുളികഠ) 

ര:൬.ഫസ്തിപിഷ്ഠാവചാചൃതിചാങെ ഗരീരോചനെന്ദുഭിഃ । 

ഗോമമ,ത്രെത്രിദിനംപിഷ്ടൈഖ്ദരീഫലസമ്മിതാഃ ॥ 
ര'൭. നിമ്മിതാഗുളികാശശു ഷ്ലരാശ്ചായായാംസ്ലന്യമിശ്രിതാഃ ! 

പീതാടപക്ഷെണതാംഫസ്വ്യര്ദ്വിരഫസ്സുപ്പിഷൈലഖവാ റ 

ആനപ്പിണ്ടി, വയമ്പ, പീനാറി, പുളിയാരില, ഗോരോചച 
നം. പച്ചക്കപ്പ രം ഇവ ഗോമൂത്രത്തില് മുന്നുദിചസംമുഴുവന് 

അരച്ച ലന്തക്കുരു പ്രമാണം ഗുളികളരട്ടി നിഴലിലൂണക്കി രാ 
വിലെയും വയ്യുനോരവും ഓരേ ഗുളിക മുലപ്പാലിലൊ നെയ്യ 
ലൊ ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. പതിനഞ്മുദിചസംകൊണ്ടു മേല്പറ 
ത്തെ രോഗം നല്ലളം ശമിക്കും. 

(ശരശലൊഫിതാദിതെലം) 

൪൮. ശശലോഹിത ഭാഗെനതുല്യഃകെരഫലൊൽല് ഭവഃ 
സ്നെഹസ്തിലഫലൊത്രൊവഖാസ്വാഭ്ധഥാംശസമയായുതഃ ॥ 

ര7൯. വസയറജാലകു ക്ക ട്യാതാവതാകക്കടാസ്റ്റങാ | 

യുക്തശ്ചസലിലെപിഷ്ഷ്യൈവചാനിയ്യാസഘൃതിഭിഃ ! 

൭. കന്ദുരുഷ്ഠാശവഗന്ധാഭ്യാമപിപക്വഃപ്രലെപനാല് | 
ജിഫപായാമഥവാപാനാന്നാവനാച്ചനിഹഫന്ത്യമും ॥॥ 

മുയല്ച്ചോരയും അതിനോടസമം വെളിച്ചെണ്ണുയുംഅതില് 
പകുതി കുളൂക്കോഴിഷുടെ നെയ്യംക കുക്കോഴിയുടെ നെയ്യിനോടു 
സമംഞെണ്ടി൯ചോരയുംപച്ചുലവെള്ളത്തില്ചെത്ത വയമ്വചന 
റുന്പശ, പിനാഠി, കുന്തുരുക്കം, അമുക്കുരം, ഇവ അരച്ചുകലക്കി 
കാച്ചി അരിച്ച നാലിന്മേല് പുരഭളകയൊ സേവിപ്പ്പിക്കുയൊ ന 
സ്യമൊ ചെയ്തു. എന്നാല് രണ്ടാമത്തെ അപസ്മാരംനല്പവണ്ണും 
ശമിക്കും. ഈ യോഗത്തില് ധെളിച്ചെഴ്ണുക്ക പകരം എണ്ണുചേ 
ത്തിട്ടും കാച്ചാം എട്ടുപയസ്സ്റ തികയാത്തവക്ക വെളിച്ചെണ്ണുത 
സെ അധികം നല്ലതെന്ന ഇനി ലഒരേടത്ത പറകയും ചെയ്യും. 

തൃതീയാപസ്താര ലക്ഷണം 
൫൧. പതനംധൃഷ്ഠസംജ്ഞത്വംദന്തൈ രഭൂതലദാരണം 1 

വിണ്മുത്രനിശ്ശമശ്ചെതിചതുഷ്ണയേ സ്ൃദൃശ്യതെ ! 



൫രര: അആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൭൨. തൃതീയാപസ്തതിഗ്രസ്തംതംഖിദിത്വാശുനാവനം ! 
കുയ്യാദുപസ്ഥിതൊവൈദ്യസ്റംപനൈനാപേനൌഷധൈഃ॥ 
യാവനൊരുത്തന നടക്കുകയൊ നില്ലകയൊ ഇരിക്കുക 

യൊ ചെയ്യന്ന സമയം അഹേതുവായിട്ടള്ള പിറ, ബോധക്കേട 
നിലംകാരുക മല മൂത്രങ്ങഠാപോക ഇപവനാലും അതാതുസമയ 
ഞ്3കില് കാണപ്പെടുന്നു വൊ അവധന്ന മുന്നാമത്തെ അപചസ് മാ 

രമാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ വൈദ്യന് അപന ബോധക്കേടു കണ്ടാ 

ല് ഉടനെ നസ്ൃത്തിണായിക്കൊണ്ട കാലെക്ൂട്ടി കരുതിവെച്ചി 
രിക്കുനാ മരുന്നെടുത്ത നസ്യത്തെചെയ്തു. 

തൃതിയാപസ്താര ചികിത്സാ 

 (നസ്ൃത്തിന്ന ഭൂവ്യാമരിചാദിഗുജികാ) 

൭൮൩. ദൂവ്യാമരിചനിഗ്ഗണ്ഡീകാള്ളൈകജയാക്ചുദൈഃ। 
കിംപാകതരുപന്ദാകകാരവല്ലിപലണ്ഡുഭിഃ ॥ 

തര്. നിഗ്ഗണ്ഡീിസ്വരസെപിഷ്ടൈഗ്ളികാമാഷ സമ്മിതാ। 

നമ്മിതാസ്ത്രന്യയസംയു ക്താശ്ശൂസ്യന്തെനസ്യകമ്മണി || 

കറുക, മുക, കരുനൊച്ചിയില, കരുന്തകരയില, മുഞ്ഞയി 
ലയ കാഞ്ഞിരത്തിന്മേല് ഉ. ണ്ടായ ഇത്തിക്കണ്ണി (വേപ്പിന്മേലുണ്ടാ 
യതെന്നുംപക്ഷമുണ്ട)കയ്ക്കയില, ചെരുത്ത ഉള്ളി ഇപ കരുനൊ 
ച്ചിനിരിലരച്ച ഉഴുന്നി൯മണിപ്രമാണം ഗുജികകൂ അട്ടി നിഴലി 

ലുണക്കി മുലപ്പാലില്ചേത്ത അതുകൊണ്ടനുസ്യംചെയ്തു. എ 
ഷാല് ബോധമുണ്ടാകും. 

(ആയ്യാദി അധഖണനക്കെണ്ണൂ) 

൭൫. ആയ്യാരാമാത്രുക്ഷോരുപ്ചഗബീജകപ്ചതിഭിഃ | 

സൊഗ്രഗന്ധാതുടിദാരുകന്ദുരുഷ്ഷ്ലൈസ്റപത്രകൈഃ ॥ 

൫൬. പിഷ്ഷ്ൈരെരണ്ഡജസ്നേഛഹൊജിഫ്വാലെപാച്ചനാവനാല് 

ഫന്തിതം മഫിഷിമൂത്രയുക്ത പക്വൊവഖരാംഭസി 

കിരിയാത്ത, കായം.കടലപണക്കിന് കരു,പിനാഠി,പയമ്പ 

ഏലത്തരി, ദേവതാരം, കുന്തുരുക്കം, പച്ചില ഇവ ത്രിഫലാ കു 

ഷായത്തില് അരച്ചുകലക്ക। ാപണക്കെണ്ണ്ണയും എഏരുമമു തൂവും 

സമമായി ചേത്ത കാച്ച! അരിച്ച നാവിന്മേല് പുരട്ടുക നസ്യ 

വും ചെയ്ത. എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ രോഗം ശമിക്കും. 

ഡ 



റ. 

ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൪൫ 

ചതുത്ഥാപസ്മാര ലക്ഷണം 

൭൭. ദൂഷ്ടിപ്രമൊഷൊ ബാധിയുംപതനംബൊധവിപ്പവഃ 
വക്രത്വഞ്ചധനുസ്തല്യംജായന്തെയ സ്യദേഹിനഃ ॥ 

൭൮. തൃയ്യാപസ്മാര വന്തംതംജ്ഞാത്വാനിസ്റ്റംജ്ഞതാംഗതം!! 
അഞ്ജനെനനയെല്സംജ്ഞാംസിദ്ധൈനാനെനു ചാശ്തുതഠ 

യാവനൊരുത്തന്ന മാരൊരൊ വസ്തുക്കളെ കണ്ടകണ്ടിരിക്കു 
ന്നസമയം ഫേതുകൂടാതെ കണ്ണുകാണാതെയും അപ്രകാരം ത 
സൌ ചെവികേറാക്കാതെയു മായിത്തിരുക, ലീഴുക,ബോധംന 
ശിക്കുക, പില്ലൂപോലെ ശരീരം വളയുക, ഇവരക്കെയും ചില 
സമയത്ങമിലുണ്ടാകുന്നുവൊ അവന്െറ ആരോഗത്തെ വൈ 
യന് നാലാമത്തെ അപസ്താരമെന്നനിശ്ചയിച്ചു അലന് ബോ 
ധംകൂടാതെ കിടക്കുന്ന സമയം ഇതിനതാഴെപഠറയുനാ ഓഷ 
ധം കണ്ണില് എഴുതി ബോധമണ്ടാക്കുക. 

ചതൃത്ഥാപചഷ്യാര ചികിത്സാ 
(ഭൂനാാഗാദ।! ഗുളിക) 

൭൯. ഭൂനാഗശ്ചഭൂമാതംഗഹുഞ്ജാപാകാസ്ഥിഭിസ്റ്റമൈഃ | 
കാരവല്ലിരസെൈപിഷ്ഷ്ൈര് ഗ്ലജികാഭകൃതശൊഷിതാഃ |) 

൬൨. ധൈകണ്ഠകുസുമൊല്പന്നെരസെസം ഘ്ൃഷ്യയെൊജി 
താഃ। ആതുരസ്ൃദ്ദശൊസ്സ്റദ്യസ്തൃയ്യാപസ്ലാരനാശനാഃ |! 

ഞാഞ്ഞു ഒ, കുഴിയാന,കന്നിക്കു രപ്പരിപ്പ, ഇവസമംകയ്യയയി 
ലനീരില് അരച്ച ഗുജിക ഉരുട്ടി നഴലിലൂണക്കി തുമ്പച്യവി൯ 
നീരില് അരച്ചു കണ്ണില് എഴുതുക എന്നാല് നാലാമത്തെ അ 
പ്രസ്താരം ൭ടനെ ശമിക്കും. 

(ദശപൃഷ്യാദി ഏതം) 
൬൧. ദശവൃഷ്ലരസെശൃംഗൈഃപഞ്ചഭിജ്ീരകാന്ധിതെഃ | 

പിഷ്്ൈകല്പികതൈഃപക്വംസപ്പ്ിസ്ത ച്ചു മനംപരം 1 
ദശപൃഷ്ം ഇടിച്ചുചിഴിഞ്ഞെടുത്തനീരില് കൊയ്മുകഠം ആ 

ഞ്ച, ജീരകം ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു 
സേധിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാല് മേല്പഠത്തേ രോഗം നല്ല 
വണ്ണും ശമിക്കും. 

പഞ്ചമാപസ്താര ലക്ഷണം 

൬൨. ദാഫൊവപുഷിസവത്രദുശൊരുദവ ത്തതാക്ഷതിട। സം 
ജ്ഞായാ?പതനംപശ്ചാല് സവ്യാംഗെഷുചലെപ്ഥുഃ | 



൫൪൬ ആരേോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാ ലചികിത്സായാം 

൬൩..ഫസ്തുയൊദപാദയൊശ്ചാപിശ്യാമതാചശഴ്ലഥാംഗതാ | 
ജാന ന്തെപ ഞ്ചമെനാപസ്മാരേണാത്ത സ്യദേഹിനാഃ ॥ 

അഞ്ചാമത്തെ അപസ്താരമുള്ള വന്ന സവ്യാംഗങ്ങളിലും ചുട്ട 
നീറല്, കണ്ണ്ൂകഠം അധികമായി പിട വട്ടമിടുകൃ, ബോധ 
ക്കേടോടുകൂടെ വിഴുകം സവ്യാംഗങ്ങളും വിറയ്ക്കുക, കയ്യുംകാലും 
കറക്കുക, ശരീരസന്ധികഠം അയത്തൊിരിക്ക ഇവ മക്കെയും ൭. 
ണ്ടാകുഠ. 

പഞ്ചമാപസ്മാര ചികിത്സാ 

൬൪. നസ്യപ്യക്ത വികാര സ്യശയാനസ്ൃയശിരോരുഹാന് 
മുഭ്ധ് നഉന്മൃ, ലയെ ദ്ദൈദ്യസ്പെഷുച്ഛിന്നെഷ്യശാന്തയെ | 

൬൭. യതെതമുക്തമൃ, ലെഷയനൊയതെതയതടപരം | 

സഘ്ലാഫംപര മാസീ മാതസ്യായുഷള ടീരിതാ ॥ 

അഞ്ചാമത്തെ അപസ്മാരത്തിനു പറകപ്പെട്ട് ലക്ഷണങ്ങഴാ 
വ്യക്തങ്ങളായിക്ക ണ്ടാല് അതു ഹേതുവായിട്ട രോഗി ബോധ 
ത്തോടുകൂടാതെ കിടക്കുന്നസമയം അവന്െറ മ ദ്ധാവില്നിന്ന 
രോമംപഠിയുമൊ എന്ന പരിക്ഷിക്കുക. മുറിഞ്ഞുപോസാല് അ 
തിന ചികിത്സചെയ്തു ശമിപ്പിപ്പാനായക്കൊണ്ട യത്തത്തെ 
ചെയ്തുകെൊഠംക. പറിഞ്ഞു പോന്നു എങ്കില് അതിനായിക്കൊ 
ണ്ട യത്തത്തെ ചെയ്ുരുത. അപന്ഏഴുദിചസത്തിലധികം ജീ 
വിച്ചിഗിക്കില്ല എനാ അറിഞ്ഞുകൊഠംക. മേല്പറഞ്ഞ രോ 

ഗം ചിലക്ക സാദ്ധ്യമായിട്ടും ചിലക്ക അസാദ്ധ്യമായിട്ടും ഭവി 

ക്കുനതാകയാല് മേല്പറഞ്ഞ പരിക്ഷാപ്രകാരത്തെ ഇലിടെ 
പിശേഷിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന അറിഞ്ഞുകൊഠാകയുംലേണം. ആ 

യതിന ധേണങ്ട ചികിത്സകളെ താഴെ ലിവരക്കുന്നു. 

(ധൂപത്തിന്ന നിംബത്വഗാദി ചൂണ്ണം) 

൬൭. നിം ബത്വഗ്വാരിലാമജ്ജകുഷ്ടയഷ്ഠട 0൧൨ ചന്ദനൈ? ് 

കുന്ദുരുഷ്ടരനിശാച്യതിലശുനത്വകഫലത്രയൈഃ ॥ 

൬൮. ശ്രീവലെഷ്ടസജ്ജന്വയ്യാസരാസ്ത്റാഖയ മലഥൊഖ്യ രൈഃ॥ 

കൃകലാകനഖൊലൂകപക്ഷഗണ്ഡകശൃംഗകൈഃ॥ 

൬൯. കോലദംഷ്ട് ഠഠാമയൂരാസ്ഥികൌശികൈശ്ചസമാംശ 
ലാ ॥ 

കൈ । ചുണ്്റിതൈസ്സഘ, തൈദ്ധൂപശ്ശൂസ്യയതെശയനാലയെ 

വേപ്പിന് തൊ ലി,ഇരുലേലി,രാമച്ചംം കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധുരം, 

ചന്ദനം. കുന്തുരുക്കം,വരട്ടുമഞ്ഞെഠം, പീനാഠി, കൂള്ളിത്തൊലി, 
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ന്ധ, 
വള്ളി, ല് 

ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൪൭ 

ത്രിഫലംതിരുവട്ടപ്പുശ,ചെഞ്ചല്യം, നറുമ്പശം അരത്ത, എലി 
ക്കാഷ്ടംംപത്തുപിന് കു മ്പ, കൊഴിനഖം,൭ഴമന്െറചിറക., ഘ 
ണ്ടാമൃുഗത്തി൯ കെമ്പ,പന്നിത്തേററ,മയിലെല്ലം ഗുല്ഗുലുഇപ 
സമംപൊടിച്ചു നെയയകൂട്ടി രോഗികിടക്കുന്ന അകത്തപുകക്കുക 

(ന സൃത്തിന്ന ശിഗ്ര, ബീജാദി ഗുളിക) 

ഠെ. ശിഗ്രു ബിജകരഞ്ജത്വകടംകണൈസ്തുളസിരസെ! 
പിഷ്ഷവ്ൃത്തിഭകൃതാതത്ര സസ്തന്യാനാപനെഹിതാ॥ 

മുരിങ്ങക്കുരു, ഉങ്ങിന്തൊലി, പൊങ്കാരം ഇവ തുതുസിനീ 
രില് അരച്ചു ഗുളികയുരുട്ടി നിഴലിലയണക്കി മുലപ്പാലിര അര 
ചുചേത്ത നസ്യംചെയ്തു. 

൧. ദ്രൊണപുഷ്ണുരസെപിഷ്ടപാ ബകളാസ്ഥിദ്ദശൊസ്സ്രമം॥ 
യോജയെദ്വാപ്രയൊഗാസ്യ രെതെസംജ്ഞാപ്രദാഃക്ഷണാല് 

തമ്പപ്പവ്വിന്െ ൦ നീരില് ഇരത്തിക്കുരുവിന്െ റകാബഅരച്ചു 
രണ്ടുകട്ട്റിലും സമമായി എഴുതുക. മേല്പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങ 
ഠാ ഒക്കയും ചെയ്താല് ഉടഫെതമനെ ബോധക്കേടിനെ ശമിപ്പി 
ക്നാവയാകുന്നു. 

(പ്പാഠാദി ഘൃതം) 
൭൨. പാഠാശൈലൂഷനി ഗ്ഗ ണ്ഡീശംഖപുഷ്ണീശൃതെജലെ। 

കാകമാചീലചാപ്യൊഷലശു നൈഭപിഷ്ടകല്ിതെട്യ 
൩െ. ഗൊമയ സ്വരസക്ഷിരദധിമു തൂസമന്വിതം 

ല,തംവിപക്വംസംസ്ലു , ശ്യത്വരിതായാമനുംജപെല്॥ 
രരം സഘസ്റ്ുകൃത്വസ്തല്പാനാത്തംസമ്യക്ഛമനംനയെല്। 

.പാഠാദ്ഘ,തഒ മതച്ചനാശൂാനാസത്യഭാഷിതം॥ 
പാടക്കിഴങ്ങ, കൂവളുത്തിന്വേര, കരുനൊച്ചിലവേര, ശംഖ 

പുഷ്ടത്തില്ലേര വകൊണ്ട കഷായവെച്ച കരന്താളി,ചയ 
൩ ത്രികടു, വെളുത്തുള്ളി ഇവ അരച്ചുക ലക്കി ചാണകത്തി 
നിര, പാല, തയിര ഗോമത്രം ഇവയോടുകൂടെ ന്രെയ്യിചെ 
ത്ത കാച്ചിയരിച്ച ത്വരിതാമന്ത്രം ആയിരം മരു ജപിച്ച സെ 
ലിപ്പിക്ക. എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ രോഗം നല്ലവണ്ണം ശമിക്കും 
00ഠ നെയ്യു പാഠാദിയെന്ന പേരോടുകൂടിയതും അശ്വിനീദെപ്പ 
ന്മാരാഅ പറകപ്പെട്ടതു മാകുന്നു. 

വാവ പസ്താര ലക്ഷണം 
9 ര ൭൫. യസ്യജ്വരൊക്ഷ ഒണൊസ്ത്പ്ലെത്വംഹ്ലദ യ സ്ത്ൃചനിമൂതാ। 

സംഞ്ജാനാശശ്ചതംവിദ്ദാല്ഷഷ്ഠാപസ്ലാരപീഡിതം। 



മി 

ഭൂര'വ൮ ഭ൭ൃരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാല ചികിത്സായാം 

യാവനൊരുത്തനാ പനി, കണ്ണുകംസ്നുംഭിക്ക ഹൃദയം കഴി 

യുക, ബോധക്കെട ഇവ ഉ ണ്ടാകുന്നുവൊ അലഖവന് ഷഷ്ട്രാപ 

സ് മാരത്താല് പീഡിതനാകുന്നു എന്ന അറിഞ്ഞു ചികിത്സിക്കു 

ക എന്ന താല്ലയും. ഷഷ്ടാപസ്മാരം ക സാദ്ധ്യമാകുന്നു. 

ഷഷ്ടരാപസ്കാരചികിത്സഡാ 

(സാദ്ധ്യാസാദ്ധ്യ പരീക്ഷാ) 

൬൬.ദ്രോണപുഷ്ണരസെനാക്ഷ് ണൊസ്റ്റെകെലിസൃതതാതയോട 
ഭൂചൊശ്ചകംപ ഇത്യെതെതസ്യസാദ്ധൃത്വലക്ഷണെ। 

തൃമ്പ വ്വിന്നീര കണ്ണില് പകരുക എന്നാല് കണ്ണരുട്ടിമി 
ഴിക്കയും പുരികങ്ങഠം വിറകയും ചെയ്താല് ആരോഗം ശമിക്കു 
മെന്നും മേല്പറത്ഞതുകഠം രണ്ടുമുണ്ടായില്ലായെങ്കില് സാ 
ദ്യ മാകുന്നതല്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊഠാക. മേല്ലിവരിച്ച പ 
രീക്ഷകൊണ്ട സാദ്ധ്യമാകുന്നു എന്നു നിശ്ചയംവന്നാല് പിനെ 
ചെയ്യേണ്ടതിനെ പഠയുന്നു. 

(കടചത്വഗാദി ഘൃതം) 

൭. കടചത്വഗ് ജയാമ, ലഫലത്രയശൃതെജലെ സൈന്ധ 
പീനദതക്കാരിഗ്രന്ഥികാക്ഷചകൊത്ഭവാന് 

൮: രസാന് സംയോജ്യസംപിഷ്്ൈടകന്ദുരുഷ്ഠവചാഗ്നിഭിഃ। 

കല്തിതൈടകൌതമ്മലാരാഫവസാഭ്യാംസഫഘിതംഘൃതം॥ 

൭൯. പക്വംനസ്്യെൌജിഹവായാംസന്ധിഷ്പപിചലെപനാ 
ത്തി പാനാച്ചതംനയെച്ചാന്തിമുന്മാദഞ്ചനിയച്ചുതി। 

കു ടകപ്പാലവേരുമ്മല്തൊലി!; മുഞ്ഞവര ത്രിഫലഇവകൊ 
ണ്ടകഷായംവച്ചു കടലപ്പ,പുഴമുഞ്ഞയില, കാട്ടുതിപ്പലി, കരി 
നതൂമ്പഇവഠറിന് വീര അതില്ചേത്ത കുത്തുരുക്കംവയമ്പ, കൊ 

ടചേലിക്കിഴങ്ങ ഇല അരച്ചുകലക്കി ആമനെയു, പന്നിനെയയ; 
പശുധിന് നെയ്യു ഇവ മുന്നും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച അതുകൊ 
ണ്ടനസ്യചെൈയ്ക്ക, നാഖിമ്മേലും സന്ധികളിലും പുരട്ടുക. സെ 

പിപ്പിക്കയുംചെയ്തു. എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ രോഗം ശമിക്കും. 

സഫ്ലൃമാപസ്കാര ലക്ഷണം 

൮൦. ഉ ച് ശരുനംജഠരംയ സ്ൃയജിഫവസ്താം ഭബലക്ഷയെയി 

സംജ്ഞാമൊഷശ്ചതംവിദ്യാര സഘ്ൃമാപസ്തുതെടപേട്ം 

യാപനൊരുത്തനാ ആദിയില് വയറുധിത്തതുടങ്ങുകയും നാ 

ലിഗ സ്തൂണ്നയം ബലോനിയുരന്ടാകയുടു 
ി 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യയഃ ൫൪൯ 

ക്ഷയ വമുണ്ടൊകുന്നുഖവൊ അവന്െറ ആ രോഗത്തെ ഏഴ്ഠാമ 

ത്തെ അപസ്തമാരമെഗാ അറിഞ്ഞു ചികിത്സിക്കുക. 

സ്ലൃമാപ സ്കരാര ചികിത്സാ 

൮൧. ശയാനംനഷ്ടസംജ്ഞന്തമഘൊരമനുമുപ്പരന്, 

അദ് ഭിരുക്ഷെല്ഥൃഹീിതാ ഭിഭാജനെഫെമനിമ്മിതെ॥ 
മേല്പറഞ്ഞ രോഗി ബോധത്തോടുകൂടാതെ കിടക്കുമ്പോഠം 

പൊസ്നിന്പാത്രത്തില് വെള്ളമെടുത്ത അഘോരമന്ത്രം ജപിച്ചു 
തളിക്കുക, 
൮൨. അലാഭെഹെ മപാത്ര സൃശുൂചൊൌപാത്രെകുശാക്ഷതൈ&। 

സാകംനിധായസൌവണ്റഠശകലംതദ്ധ,താംഭസാ। 
പൊന്നിന്പാത്രം ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെങ്കില് ശുദ്ധമായൊ 

ജ പാത്രത്തില് ഒഭപ്പല്ലമക്ഷതവും സ്വള്ട്ണുശകലവുമിട്ട അതി 
ല് ധെള്ളംനിറച്ചെടുത്ത ജപിച്ചു തളിക്കുക. 
൮൩ . സപ്പ്റിഷാപക്ഷ്യമാണെനലെപനംസവലസന്ധിഷ്! 

ജിഫ്വായാഞ്ചതതര്കുയയാനാവനംചതദാശയെല് | 
ജപിച്ച തളിച്ചതിന്െറശേഷം ഇതിന്നുതാഴെ വിഖരിക്കുന്ന 

നെയ്ക്ു സന്ധികളിലൊക്കയും നാവിന്മേലും പുഠട്ടുക, അതുകൊ 
ണ്ട നസ്യംചെയ്തു, അതുതമൊെ സേിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 

(മുസ്ലാപപ്പുടകാദി ഏൃതം) 

൮൪. മുസ്ലാപപ്പുടകാ ഭിതകന്ദദുസ്റശശിഷ്ര ഭിഃ। ക്വഥിതെ 
പഞ്ചകൊലാഡ്യയസ്സലിലെപിഷ്ടകല്ലിതെഃ॥ 

൮൫. ഫിംഗുഗ്രഗന്ധാഛൃത്യബ്ദധനദാക്ഷീഫലാസ്ഥിഭിഃ। 
സക്ഷാരദ്വയനഗ്ഗണ്ഡിപശുഗന്ധാജമൊജകൈ ഃ॥ 

൮൬. സച്ലിരബ്രഹ്മിജയാളുവ്യം സൈന്ധലീരസസംയുതം, 
പക്വംനിഫന്യാദുന്മാദമപസ്മാരഞ്ചദാരുണം॥ 

മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, പപ്പടം, ശതാവരിക്കിഴങ്ങം, കൊട്ുടത്തുവു 
വേരുമുരിങ്ങത്തൊലി, കാട്ടുതിപ്പുലിചേര, കാട്ടമുളുകിന് പേര, 
കൊടുധേലിക്കിഴങ്ങ, തിപ്പലി, ചുക്ക ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വ 
ച്ച കായം; വയമ്പ. പീ൯ഠഠ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം, കഴഞ്ചി ചട രചി 
൯പരിപ്പ, തുവച്ചിലക്കാരം,ചവക്കാരം,. കരുനൊച്ചിവേര, ചെ 
ത്തലേളവേരയ അയമോതകം ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യ, 
ബ്രഹ്മ നീര, മുഞ്ഞയിലനീര, കറുകനീം,കട ലപ്പനീര ഇവ സ 
മമായിച്ചെത്ത കാച്ചരിയരിച്ചു ലേപനം മുതലായത ചെയ്തു.എ 

ഴ് 



1 

൭൫൭൦ ആരോഗ്യകല്ലപദ്മെബാലചികിത്സായാം 

നാല് മേല്പഠത്ഞെ രോഗം ശമിക്കും. 
അഷ്ടമാപസ്താര ലക്ഷണം 

൮൬. നെത്രയോസ്തബ്ലൃതാരാത്രൌജ്വരഡസ്സുവ്വാംഗസന്നതാ, 
ഭര്ത്തൃദ്വേഷ€പ്രലാപശ്ചസംജ്ഞാനാശൊപിചാന്തിമഃ 

൮൭. ജായന്തെ യോഷിതൊയ സ്യാഃപുംസൊയ സ്ൃചതെഗദാഃ 
ജുപരാദയൊതിസക്തിശ്ച സ്ര്രിഷവകസ്മാല്പ്രധാവതഃ॥ 

൮൮. പതനംബുദ്ധിനാശശ്ചതാവുഭൌചചികിത്സകട। 
അഷ്യ മാപസ്മുതീഗ്ര സ്കെൌജ്ഞാത്വാകയ്യാച്ചികിത്സിതം॥ 

യാവക്കൊരുത്തിക്ക കണ്ണുകഠം ഇകുകാതെനില്ലം, രാത്രിയില് 
പനി. സവ്വാംഗങ്ങളിലും തക്] ഭത്താവിനോട വൈരം, ആ 
സംബന്ധവചനങ്ങഠം., ചിലസമയങ്ങളില് ബോധക്കെട ഇ 
വയൊക്കെയും ഉണ്ടായ്ക്കരുന്നു വൊ അലള്െളെയും യാതൊരു വുരു 
ഷന്ന രാത്രിയില് പനി മുതലായ മേല്പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളും 
സ്പ്രീകളില് അതിതാല്പ യ്യുവുംഫേതുകൂടാതെ മാടുകയും ലിഴുക 
യും ബോധക്കെടും ഉ ണ്ടായ്ത്ുരുമെഠ അവന്നെയും എട്ടാമത്തെആഅ 
പസ്കാരത്താല് പിടിപെട്ട യിക്കുന്നുഎന്ന വൈദ്യന് നിശ്ചയി 
ചുഅതിശാ വേണ്ടു ചികിത്സകളെ ചെയ്തു. 

അഷ്ടമാപസ്താര ചികിത്സാ 

൮൯. തയൊര സംജ്ഞയൊവ്വൈദൃയശ്ശു ലിനീ മനുമുച്ചരന്। 
ല് മാ 

ധമെന്മു ദ്ധനിപാരാഫ്യാമന്ത്രംവാഘൊരമെലവവാ॥ 

അപര് മേല്പറത്തെരോഗം നിമിത്തമായി ബോധത്തൊട 
കൂടാതെകിടക്കുമ്പോഠം വൈദ്യന്, ശുലിനീമന്ത്രമൊ പാരാഫിമ 
ന്ൂരമൌൊ അഘോരമന്ത്രമൊ ജപിച്ചു മുദ്ധാവില് ഉതുക. ഏ 
സാല് ബോധമുണ്ടാകുമ. 

൯൦. ധവമെക്ഷപാകപത്രസ്യ്യസ്വര സംസ്തൃന്ൃസംയുതം। 

നാസാസുഷിരയൊറ്റ്ിഞ്ചെദഥവാബുദ്ധിലബ്ലയെ! 

വെള്ളപ്പെച്ചുരയിലനിരിര മുലപ്പാലചേത്ത യസ്യ്യംചെയ്തു. 
എന്നാലും ബോധക്കെടശമിക്കും. 

൯൧. ധവളെെക്ഷപാകപത്രസ്യസ്വരസെപിഷ്ടകല്ച!തൈഃ। 
ശംഖവുദ്ൂിവചാഫിംപ്ലശുനൈസ്സ്റത്രിജാതകൈഃ। 

ടി വു ൨൨ (വു [4 1 ] ൯൨. പക്വംകൃപ്യൂഗവി ഡപ്പ്റിസ്റ്ന്ധിജിഫവാപ്രഒ ലപനാല് 
4 ി ം ൂ ഴി ക ആപി പായാച്ചുതമപസ്കാരമഷ്ടമംവിനിയച്ത്ുത। 

൭] ് ൭ വെള്ളപ്പെച്ചുരയിലനിരില് ശംഖധുദഷ്ലൂത്തിന് ലേരയ വയ 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൭.൭ 

വ്വ, കായം വെളുത്ത ഉള്ളി ഏലത്തരി, ഓ ലവംഗത്തൊലി പ 

ച്ചില ഇവ അരച്ച കലക്കി കരുത്ത പശുവിന്െറനെയുച്ചേത്ത 

കാച്ചിയരിച്ച സന്ധികളിലും നാഖിന്മേലും പുരട്ടുക. സേവി 

പ്പിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ രോഗം ശമിക്കും. 

(ത്രിഫ ലാദിഘൃതം) 

൯൩. ത്രിഫലാലില്പഭൂനിംബഗപാക്കീഭിശ്ശു,തെജലെ॥ 
ധപളെക്ഷ്വാകപത്ര സ്വസ്വരസെനസമന്പിതം! 

ന്ര്. ശ്വെതക ക്കുടസാരംഗഗൊധാലൊഫിതസംയുതം! 

സതൈലംസൊരേപൃഗോത്ഥസ്നേഹഞ്ചമഹിഷിഘയ,തം 

൯൫. സസ്തന്ദ്യംഹിംഗുമുസ്കൈലാതണ്ഡുലിയകനായകൈഃ! 
ഫരിണീഖ്വ രമായൂൂരപിഞ്ച ജൊംഗകഗ്ൃഞ്ജനൈഃ! 

൯൬. എലാവാലുകശൈലെയ മാഗധിഭിശ്ചസാധിതം ॥നാ 
ചനാന്നാഭിജിഹ്വാംഗസന്ധിഷ്വപിചലെപനാര॥ 

൯൭. മുദ്ധാക്ഷികണ്ണുയൊഗാച്ചതമാശുലിനിയച്ഛുതി നിസ്സും 
ജെഞാലഭതെസംജ്ഞാംഗ ന്ധെനാപ, സ്യബാലകഃ॥ 

1 

ത്രിഫലംകൂവളത്തി൯ചേര, പുത്തരിച്ചുണ്ടചേരിന്മേല് തൊ 
ലി, ശംഖ പൃഷ്ുത്തിന്൯വേര, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവഖെച്ചു അ 
തില് വെള്ളപ്പെച്ചുരയിലനീിരും വെളുത്തകോഴിയുടെ ചോരയും 
വെളുത്തമാവിന്െറ ചോരയും ഉൂടുംപിനെഠ ചോരയും എണ്ണ 
യും അവണക്കെല്ല്റ്റയും എരുമനെയ്യും സമമായിചേത്ത നെ 
യ്യൊടുസമം മുലപ്പാലും ചേത്ത കായം. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏല 
ത്തരി, ചെവുചീരധേര. ചെന്നിനായകം. മാന്പേടക്കുമമ്പം 
യിലി; അകില, യുന്ന; ര യു കന്മതം, 
തിപ്പലി. ഇവ അരച്ചക ലക്കികാ അര നസ്വംചെയ്ക. 
[കിടി ധം ലം രിഴ ടി 

രട്ടുക. കജ്ണ്ണിലൊഠഠിക്കുക. ചെവിയില് നിറക്കുക. ഇവ ചെ 
സ്ക്രാല് മേല്പറതഞ്ഞരോഗം ഉടനെ ശമിക്കും. 

നവദാപസ്കാര ലക്ഷണം 

൯൮. ജ്വര മൂര്ച്ഛാശിരശു ലസാതത്യംനഷ്ടസംജ്ഞതാ। 
കംവശ്ചദക്ഷിണെഫസ്തെശ്ചയഥുവ്യാമതസ്തനൊട॥ 

൯൯, ൭ ദ. ത്തരക്തനെത്രത്വമാസ്യാല്ഫെനാസ്രനിക്ണുമഃ 
യസ്ൃയസ്പൃസ്തവിജാനീയാനവമാപ തെ പദം ॥ 

യാവനൊരുത്തനാ പനി, ഇന്ദ്രിയ സാദം, തലനൊവ ഇവ 
കറം ലിടാതെയും ചിലസമയങ്ങളില് ബോധക്കെടും ആസമ 



൭൭൨ ആരൊധഗുയകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

യത്ങളില് പലത്തെകയുവിറക്കയും കാല ക്രമേണ ശരീരത്തി 
ല് ഇടത്തുഭാഗം വിങ്ങുകയും കണ്ണുകരം ചുപന്ന വട്ടമിടുകയും 
വായില് നിന്ന നുരയും ചോരയും വെവ്വേറയൊ മന്നായിട്ടൊ 
ചാടുകയുമുണ്ടായ്ക്ക അന്നുപൊ അവന ഒമ്പതാമത്തെ അപസ്താര 
മെന്നറിക. 

നവമാപസ്ത്ാര ചികിത്സാ 

൧൦൦. നിരുദ്ധമലമുത്രസ്തൃശുൂനനാഭില്യിനങ് ക്ഷ്യതി! 
ദിപസൈസ്സ്പ്ഛഭിസ്തസ് മാത്തസ്യൊപെക്ഷൈവഭേഷജം റ 

മേല്പഠത്തെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തികപലോട്ടകൂടി ആ രോഗമു 
ണ്ടായാല് മലമ, ത്ൂങ്ങളുടെ തട ഹേതുവായിട്ട് ഏഴുദിപസംതി 
കയുനതിന്മുമ്പെ നാഭിപീത്ത്ത മരിക്കനതാകയാല് ആ രോഗ 
ത്തെ വൈദ്യന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. 

൧൧൧. ചിഹ്നാനാമസമഗ്രത്വെതുമകൂസിപത്രവാരിണാ। 
സടംകണാപരാഗേണെനാവനംശമനായചച॥! 4 

ലക്ഷണങ്ങഠാക്ക തികപില്ലഎംകില് തുളസിനീരില് പൊന് 
കാരം പൊടിച്ചചേത്ത നസ്യം ചെയ്താല് ശമിക്കും. 

(പാശുപതംനെയ്യു 

൧ഠ൨.ദശമ, ലസ്യനിയയ, ഫെദശവുഷ്ട്രസാന്വിതെ। 
ശൃംഗപഞ്ചക നിഗുണ്ഡിപഞ്ചഗന്ധത്രിജാതകൈഃ 

൧൧0൮. ത്രികടുത്രിഫ ലാമുസ്ലാനികുംഭകട കാന്വിതൈഃ। 
കല്ലി തൈറ്റ്ൊ മയക്ഷീരദധിമു തൂ സമന്വിതം! 

൧൧൪. സവ്യസമ്മിതമുസ്ത്വാഡ്യംസപ്റ്റിഃപക്വംതുഭെദിനെ! 
൭ ത്തെജിതമഘൊരെണനവമാവസതിംജയെല്! 

൧൧൫. ദുഷ്ടഗ്രഫസമാഘാതഎതല്പാതശുപതംമതം। 

പ്രോക്ത്യാപശുപതെയ്യുദ്വാതെനപാശുപതംവിടുഃ॥ 

ദശമ ലംകൊണ്ടുകഷായംവെച്ചു അതില് ദശപൃഷ്ണങ്ങളുടെ 
നിരുചേത്ത കൊമ്പുകഠംഅഞ്ച. കരുനൊച്ചിവേര, ഗന്ധങ്ങ 
മുഞ്ച, ഏലത്തി., ഇലവംഗത്തൊലി, പച്ചില. ത്രികടും ത്രി 
ഫല. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, നാഗദന്തിചേര, കടുകരോഫണി. ഇവ 
അരച്ചുക ലക്കി ചാണകവീഠ, പാല, തൈര, ഗോമുത്രംനെ 

യും ഇവയും ഇവ ഒക്കക്കൂടിയടത്തോളും തൈര് വെള്ളവ്യംൂട്ടി 

കാച്ചി അരിച്ച അഘോരമന്ത്രം ജപിച്ചുസേവിപ്പിക്ക. എന്മാ 
ം നല്ലവണ്ണും ശമിക്കും, 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായ ഃ ൭൭൨൩. 

) 'ഭശമാപസ്മാരലക്ഷണം 

൧൧൫. ദാഹൊഴഷഡ്ക്ുജാഗരാല സ്യസാതത്യംനഷ്യ സംജ്ഞതാ ; 

ജായത്തെബുദ്ധിമാന്ദ്യഞ്ചദശ മാപസ്മതെന്നു ണാം 
ചുട്ടനിഠല്, ശരീരത്തിനാ ൧ യ ൭ ഠക്കംവരാഗ്ക്ു ഇവ പ്ഠില്പാം 

ഇടപിടാതെ നിലം. ചില സമയങ്ങളില് ബോധക്കേടുമുണ്ടാ 
കും എന്നാല് ആയ്ക്ു പത്താമത്തെ അപസ്താര മാകുന്നു എന്നഠി 

ഞ്ഞ ചികിത്സിക്കുക എസ താല്പയ്യും. 
- ദശമാപസ്മാര ചികിത്സാ 

൧൧൬. തദാത്തെനഷ്ട സംജെഞതു സിഞ്ചെല് സ്തൂന്വ്യെനസംയു 
തം! ആരണ്യതുഭൂസിപത്ര സ്വര സംഷ്യാണയൊദ്വയൊ॥ 

പത്താമത്തെ അപസ്മാരം ഫേതുവായിട്ട രോഗി ബോധ 
ത്തോടുകൂടാതെ കിടക്കുന്വോഠം കാട്ടുതുളൂസിയില മുലപ്പാലുകൂ 
ട്ടി തിരുമ്പി മുക്കിന്െഠ രണ്ട ദ്വാരങ്ങളിലും പിഴിയുക. ഉടനെ! 
ബോധമണ്ടാകും. റ 
൧൭. ലബ്ലസംജെഞനതെന ഥപചെയ പാശുപതാഫ്വയം 

മഫഹാകല്യാണുകുാഡ്യംവാഘൃതംത സൃപ്രശാന്തയെ ॥ 

മേല്പറഞ്ഞ നസ്ൃംകൊണ്ട ബോധക്കേട നിപത്തിച്ചാല് 
പാശുപതമൊ മഹാകല്യാണകമൊ സെലിപ്പിക്ക എനാല് 
മേല്പറഞ്ഞ രോഗം നല്ലവണ്ണം ശമിക്കും. ണ റ 

 എകാദശാപസ്മാരലക്ഷണം 

൧൦൮. അലാച്യ്യാനത്ഥകാദദ്രവചനംശിരസൊദ്രമ?ഃ ! 
പതനംരസനാദംശശ്ശൂയനഞ്ചാപ്യവാഗ് ഭപേല്॥ 

൧0൯. വിരാവസ്സു, കുരസ്യെപവദനൊര്ല്ലെഖനംഭവലി | 

വെഗെതിതെംഗസാദശ്ചസുതരാംയസ്ൃതംനരം 1 
൧൧൦. കാട ശെനാപസ്താരെണാക്രാന്തമവധായ്യതം । 

നാവനാദ്ദൈനായെച്ഛാന്തിംവൈദ്യസ്തൈസ്യ്നൈ രുപ 
ര്രമൈ?ഃ ॥ 

പഠയരുതാത്തവയായും അത്ഥത്തെട കൂടാത്തവയായുമുള്ള 
ബഹുവാക്കുകളെ പറയുക, തലതിരിയുക, ലീഴുക., തന്െറ നാ 
വുതാ൯തനൊ കടിക്കുക, അധൊമുഖമായി കിടക്കുകംപന്നിയു 
ടെ ശബ്ദംപോലെകൂ.ള്ള ശബ്ലത്തെപുറപ്പെടിക്കമുഖംനിലത്തുര 
ക്കുക ഇലയും ദോഷവെഗംശമിച്ചാല് അധികമായ തളുച്യയും 
യാവനൊരുത്തന്ന ഉ.ണ്ടായ്ക്രരുമൊഅപന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ 
അപ സ്കാരമാകുന്നു എന്ന നിശ്ചയിച്ചു നസ്യാദികള്ായ ചികി 
ത്സകളെചെയ്തു ശമിപ്പിച്ചുകൌൊഠംക എന്ന് അഭിപ്രായം 

ഠെ % 



൫൭൫൪൭: ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

എകാദശാപസ്പാര ചികിത്സാ 
(നസ്യം) 

൧൧൧. നിശഗ്ലണ്ഡ്യാഴകാരവല്ലാവാരസെസ്തന്വെനയൊജിതെ। 
മാണുിമന്ഥരജൊഗുഞ്ജാസാരകല്ലെ,നനാവനം॥ 

കരുനൊച്ചിയിലയൊ കയ്യയിലയൊ തിരുമ്പിപ്പിഴിഞ്ഞ 
നീരെടുത്ത അതില് മുലപ്പാലും ച്ചേത്ത ഇതല്പം കന്നിക്കരുപി 

ന്പരിപ്പും അരച്ചുകലക്കി അതുകൊണ്ട നസ്യംചെയ്തു 
(അഞ്ജനം) 

൧൧൨. മരിച്ചംദ്രൊണവുഷ്ട്സ്യരസെപിഷ്ടാസമാക്ഷികം | അ 
ക്ഷയണെൌഠരായൊജയെദ്വാശുസംജ്ഞാലാഭസ്പതൊ ഭവേല് ല് 
കുതമുതുക തുന്പപ്പവ്വിനെ റനിരില് അരച്ച കണ്ണില് എഴുതു 

കയുമാം എസന്നാത ൭ടനെ ബോയമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. 

൧൧൩. ഗ്രന.ികാപനതക്കാരിശ്രിജടാഖദിരൊല് ഭലെ ! 
സ്വരസെകെരജസ്റസെഫസ്ലൈലംവാസപ്റ്റിരെവവാ 

൧൧൪. പിഷ്്ൈഃകല്പികൃതെ*പക്വംവചാലശ്ുനപൂതിഭിഃ | 
പാനെനുസന്ധിഷ്വാലെപാന്നാവനാച്ചനിഫന്തിതം॥ 

കാട്ടുതിപ്പുലി, കാട്ടുമുഞ്ഞെ. തൃച്ചട, കരിങ്ങാലിയീല ഇവഠറഠി 
ന്നിരില് വയമ്പ., ലവെടുത്ത ഉള്ളി, പിനാറി ഇല അരച്ചുക 
ലക്കി വെജിച്ചെണ്ണയൊ എണ്ണുയൊ നെയ്യു ചെത്ത കാച്ചി 
യരിച്ചു സേലിപ്പ്ി യും സന്ധികളില് പുരട്ടുകയും നസ്യവും 
ചെയ്തു എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ രോഗം ശമിക്കും. 

 ദ്വാദശപേസ്മാരലക്ഷണം 
൧൧൫ . മ8)0 ഫൈവാവ്രദൊഷെവാഫുല്കംപക്ശിരസൊദ്രമഃ ! 

പതനംനഷ്ടസംജഞത്വമാസ്യാല്പെനധിനിഗ്റുമഃ॥ 
൧൧൬.9ന്തെഷ്യദന്തൈരാഘാതെൊദൊസ്തലാഭ്യാംക്ഷിതാവപി!! 

നഖൈരുല്ലെഖനംഭൂമെൌസ്വദെഫെലാഭവന്ത്യമീ ॥ 
൧൧൭. വികാരായസ്യരക്തത്വംനെത്രയൊഷശ്ചപ്രജായതെ | 

തംദ്വാദശാപസ്ലാരെണവിജാനീയാനിപീഡിതം ॥ 
യാവനൊരുത്തനു മദ്ധ്യാഹാത്തിങകലൊ സസ്ധ്യാസമയത്തി 

അകലൊ. ഫൃുദയകംപവും തലതിരിച്ചിലും വിഴ്ചയും ബോധക്കേ 
ട്ടം വായില്നിന നുരയുടെ പുറപ്പാടും പല്ലുകടിയും ക്ട 
ങ്ങാ പരത്തി നിലത്ത അടിക്കുകയും നഖങ്ങഠാകൊണ്ടു നല 
ത്തൊ തെറ ശരീരത്തിങകകലൊ മാന്തുകയും കണ്ണുകളില് ചുവ 
പവം ഭവിക്കുന്നുവൊ അവനെ പത്തരണ്ടാമത്തെ അപസ്താരത്താ 
ല് ബാധിക്കപ്പെട്ടചനാകുന്ു എന്ന അറിഞ്ഞു ചികിത്സിക്കുക. 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ി ൭൫൭൪ 

ദ്വാദശാപസ്താര ചികിത്സാ 

൧൧൮. ശുലിന്യാഭകൊലമുഖ്യാപാതസ്യമന്ത്രെണകണ്ണുയൊഃ | 

വിധമെന്നഷ്ട സംജ്ഞ സൃത്വരിതാമന൯നൈലവാ ॥ 

മേല്പഠത്ഞ രേഗമുമ്ളകപന് ബോധത്തോടുകൂടാതെ കിട 

ക്കമ്പോഠാ ശ്ുലിനീമന്ത്രമൊ പാരാഹിമന്ത്രമൊ ത്വരിതാമന്ത്ര 

മൊ ജപിച്ചു ചെവിയില് തുക എന്നാലവന ബോധമു 
ണ്ടാകും. 

& ല് ൭ 

൧൧൯. ശ്വെതാക്ക മുലംഖാദന് വാലിധമെന്മു ഭ്ധ നിഖാദിരം! 
വലു,ംവാബദഴിപത്രരസംവാനാസികാംനയെല് ॥ 

ലെമുത്ത എരിക്കിന്െറ ചേരൊ കരിങ്ങാലിയുടെ തൊലി 
യൊ വായിലിട്ട കടിച്ച മുദ്ധാപവില് തുക. എന്നാലും ബോ 

 ധമുണ്ടാകും ലന്തയില തിരുമ്പിപ്പിഴിഞ്ഞ ഗനിരെടുത്ത അതു 
കൊണ്ടെ നസ്യംചെയ്ത്ു എന്നാലും ബോധമുണ്ടാകും. 
൧൨൦. എഏതെന്നിവഖത്തമാനൊപിഭൂയഃപ്രത്യവതിഷ്ടതെ। 

യാമെയാമെയതെതാസ്മാജെജതു ംസിദ്ധൌഷധൈരമും !! 

മേല്പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങളിലെതെങ്കിലും ചെയ്താല്, തല് 
ക്കാലം ശമിക്കും. പിന്നെ ഏഴനാഴികു കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ടാകും 
അപ്പോം മേരപറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങഠം ചെയ്താല് ശമിക്കും. 
പിനൊയും മേല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ൭.ണ്ടാകും ഇങ്ങിനെ പിട്ടു 
പോകാതെനിലൃയസതാകയാല് സിദ്ധൌഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടന 
ല്ലവണ്ണും ശമിപ്പിപ്പാനായിക്കൊണ്ട യത്തംചെയ്തയും വേണം. 

(സിദ്ധൌഷധങ്ങംം) 

ത ടത്ളിാ് 

നിഷ്യി ഡ്യസംഭൂതെതസ്യാശ്ശൊധിതെര സആഡകെ॥ 
൧൧൨. താ൭ മവപ്പിഷ്ഠപഠസംയൊജ്യയൊജിതംതത്ര സപ്റ്റിഷ | 

പ്രസ്ഥംപചെത്തല്പാനെനസവ്വയാപസ്ലാരനാശനം॥ 
ബ്രഹ്മസുവച്ചലാ എന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട അതു ഓാരിലത്താമര 

പോലെ ഇരിക്കും ചെന്താമര വ്വിന്െറ നിറംപോലെയുള്ള സി 
റത്തോടുകൂടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും വെളുത്ത വാവുനാഠാ ആ 
മരുനാ പറിച്ചെടുത്ത അതിനെഠ നീര നാലിടങ്ങഴി ഉ ണ്ടാകൂടി 
അതില് മേല്പറത്ത മരുനാ തനെ അരച്ചുകലക്കി നാനാ 
ഴി നെയ്യു ചേത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. ഈ നെയു സവ്യാച്ച 
സ്മാരശമനമാകുന്നു. 



൭൫൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(ഫരിതാലാദി ഗുളിക) 

൧൨൩..ഫരിതാലവചചാനാഭിരൊചനാശശികുംകുമൈഃ ! 
താരൂഗാംഗെയകസ്തരിസഫിതൈസ്തന്യപെഷിതൈഃ! 

൧൨ ര. സംവത്തിതാപിശുഷ്ടാശ്ചഗുളികാമുല്ഗസമ്മിഭാഃ ! 
സ്തൂന്വ്യെനയുക്താഃപിതാശ്ചസവ്യാപ്സ്ലാരനാശനാഃ॥ 

പൊന്നരിതാരം, വയമ്പ. വത്സനാഭി. ഗോരോചനം, പ 
ചൃക്കപ്പു, ര കുംകുമം, ചെയമ്പം സ്വണ്ണം, കസ്തൂരി ഇവ മുല 
പ്യാലിര അരച്ചു ചെറുപയ ററി൯മണ। പ്രമാണം ഗുളികയുരു 
ട്ടി നിഴലിലുണക്ക। മുലപ്പാലില് സേപിപ്പിക്ക. എല്ലാ അപ 
സ്താരങ്ങളൂം ശമിക്കുടു. 

൧൨.൭. ഏതംപാശുപതാഖ്യംവാപായയെത്തെനസംയുതാം, 
താമെലഥുളികാംയദ്വാപ്രാശയെദരുണൊദയെ॥ 

പാശുപതഘ്ൃതം സേവധിച്പ്ിക്ക. അല്ലായെങ്കില് പാശുപ്പത 
ല്ൃതത്തില് ചെത്ത മേല്പറഞ്ഞ ഗുളീകതനനെ സെലിപ്പി 

ക്ക എല്ലാ അചസ് മാരങ്ങളൂം ശമി ക്കം ഗുളിക സേലിപ്പി നാ 

തു സൂയ്യോദയസ മയത്തിങ്ം ലായിരിക്കയും പേണെം. 

൧൨൬.എവംയത്ഥെനസംസിധൈരൌഷധ്ധൈസ്റ്റാമുയൊ 
ജിതൈഃ ! ഉ പക്രാന്തൊപിഫ ത്വൈവഖെഷ്വെകം 
സശമംപ്രജെല് ! 

൧൨൭. അഥപാജീവലിതംഹൃത്വാനിഫനിഷ്യതിചാസ്ത്ഥാ! 
നിയമെനൈവതസ് മാത്തമനിശ്ചിത്യെവസംസ്തറു_,ശേല്! 

'മേല്പഠഞ്ഞപ്രകാരം യത്തെന സിദ്ധങ്ങളായ അതാത ഒ 

ഷധങ്ങളെ വേണ്ടുംവണ്ണം പ്രയോഗിച്ചു ശമിപ്പിപ്പാന് ൭ത്ധാ 

ഫിച്ചാലും കണ്ണുമുതലായ ഇന്ര്രിയങ്ങളില് ഒന്നിനെ ശമിപ്പി 

ചിട്ടപ്പാതെ മേല്പറഞ്ഞ രോഗം നല്ലധഴ്്ണംശമിക്കയില്ല ചി 

ലത ജിപിതത്തെ തനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നുംവരും ഒന്നും ചെ 

യ്യാതെയിരുന്മാല് എല്ലാവരെയും കൊല്ലും. അത ഫേരതുവാ 

യിട്ട ശമിക്കുമെഈാ നിശ്ചയിക്കാതെ അതവാ ചികിത്സ ചെയ്തു 

കൊഠാക. , 

തൂരയൊദശാചസ് മാര ലക്ഷണം 

൧൨.൮. യസ്വസധ്യാഃപ്രണശ്യന്തിചെഷ്ടാസ്സദ്യാംഗസംശ്രയാഃ! 

സംജ്ഞാഹാനിശ്ചഫെനസ്യനിശ്ശുകശ്ചപ്രജായത്തെ! 

൧൨.൯. തൂയൊദശെനാപസ്ലാരെണാദ്ദ [തംതംല।നിദ്ദിശെര!
 

നാഖാനാദ്യെയഷധ്ധൈശ്ശാന്തിംയെച്ചാശുതമാമയം! 



പാതിരി മിനി ത്തില് നന്ത്ഞ്തന്ന ന്ത്യ 
[) 1 

 ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായ ൫൭൭ 

യാവനൊത്തന സവ്യാംഗങ്ങളുടെയും ചെഷ്ട നശിക്കയാല്. 

ചലനംകൂടാതെകണ്ടുള്ള കിടപ്പും ബോധക്കേടും പായില്നിയ 

നുരയുടെ പുഠപ്പാടടമുണ്ടാകുന്നുവൊ അഖനയെചപതിമുഷാമത്തെ 

അപയസ്ലാരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എനാ വൈദ്യ൯ അറിഞ്ഞ 
അതി നസ്യ്യാദികളായ പ്രതിചിധികളെ ചെയ്തു ശമിപ്പിച്ചു 

കൊഠാക എസ അഭിപ്രായം. 

തൂരയോദശാപസ്മാരചികിത്സാ 

൧൨.൦ മത്സ്യാണ്ഡംസ്ത്ന്്യസംയുക്തംനിഷിഞ്ചെരുഘ്യാണയോ 
യൊ! സംജ്ഞാലാഭാല്പരംതസ്യപേയംപാശുപതംഘൃതം 

൧൩൧ ആയ്യാകഷായെക്ൃദ്ണ്ായാടപ്ൃതികല്ചേനപാചിതം 
ധെനോര്ഘൃതംവാസ്സംജപ്യപായയെച്ചയാതിദുഗ്ൂയാ ॥ 

മത്സൃത്തിന്െ മട്ട മുലപ്പാലുകൂടി തിരുമ്പിമുക്കില് പിഴിയുക 
എന്നാല് ബോധമുണ്ടാകും. അതിന്െറ ശേഷം പാശുപതഘൃ 
തമൊ കിരിയാത്തകൊണ്ടു കഷായംവെച്ച പിനാറി അരച്ചുക 
ലക്കി കറുത്തപശുവിന്െറ നെയുചേത്തകാച്ചിയരിച്ചു ആനെ 
യ്യു തൊട്ട് ശാന്തിദുഗ്ലാമന്ത്രം ജപിച്ചു അതൊ സേലിപ്പിക്കു. 

൧൨൩൨.. ഫഹരിതാലാദിഭിസ്സറിദ്ധാംഗുളികാംലാപ്രകല്ലിതാം | 
. ശോക്ഷീരേണസമായോജ്യപായയേല് ഭാ സ്കൃരൊദയെ 1 

ഫരിതാലാദിഗുളിക സ്മയ്യോദയ സമയത്തിങ്കല് പശുവിന് 
പാല്വല്ച്േചത്ത സേവിപ്പിക്കയുമാം ഇവ ചെയ്താല് മേല്പഠ 
ഞ്ഞ രോഗം നല്ലവണ്ണം ശമിക്കും. 

പി 

ചതുദ ശാപസ്മാരലക്ഷണം 

൧൩.൩. പാശ്വെനപതനയേ സ്ൃഗ്രീപായാശ്ചലിവത്തനംയ 
പരമസ്റ്റുരെണദന്താനാംസന്ദശെ ഃഫേനനിക്ണുമഃ 

൧൩.൭൦. ൭.3൮ ത്തനെത്രതാംഗനാമാക്ഷേചശ്ചാന്തരാന്തരാ 
ജായന്തെപസ്തതിംത സ്യവിജാനിയാച്ചതുദ്ദര്ശീം !! 

യാവനൊരുത്തന് മരു ഭാഗത്തേക്കു ചെരിഞ്ഞവിഴുകയുംആ 
പ്രകാരംതനൊെ കിടക്കുകയും കഴുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്കു തിരിക്കു 
കയും പല്പുകഠാതമ്മില് കോക്കുകയും നരയെ ഛദ്ദിക്കയുംകണ 
കളുട്ടിപട്ടമിടുകയും ഇടയിലിടയില് കയ്ക്കെയും കാല്കടെ. 
യും ഉയത്തി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഇടുകയും ചെയുന്നുവൊ ആ 
വസ പതിനാലാമത്തെ അപസ്മാര മാകുന്നു എന്നറിക. 



റും! 
പ് ര റ് 

൫൫൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം 

ചതുദ്ദശാപസ്യാരചികിത്സാ 
൧൩൭൫. തംസഘ്ൃമാഫാല്പ്രാഗെഖനാവനാദ്യൈരുവാചരേല് 

സപമെഹനിസംപ്രാഫ്ലെലോകാന്തരഗതിര്ഭ്ു, പാ ര; 
. അവനെ, ഏഴുദിചസംതികയുന്തിന്നമുമ്പെ നസ്പ്യാദികളെ 
ക്കൊണ്ടെ ഉപചരിക്കുക. അതിന്ന സംഗതിഖന്മില്പാ എംകില് 
എഴാംദിചസം മരിക്കുകയും ചെയ്യും. 

(കന്്യാശിഗ്രരസാദിഏൃതം) 

൧൩൬. കന്യ്യാശിഗ്ര,രസായുക്കതൈമ്മത്സ്യൊണ്ഡൈഭ്ധവളെത 
രൈ! ഭൂനാശഗൈഃക്ഷാരപൃതിഭ്യാമായ്യാഗുല്ഗുലുപിഞ്ഛകൈടു 

൧൩.൭. വചാനായകനിയ്യാസകുന്ദുരുഷ്ഷട്യണചമ്മഭിഃ 
വാശാകള ഭഗശൂഥെ ഭവ കൃതൃപല്ലവസൈന്ധവലധൈഃ!! 

൧൩.൮. കാരവലല്യാശ്ചമുലെനക്രാന്തയാവിഷ്ണുപ്യവ്യയാ ! 
കല്ലികൃത്തൈശ്ശൂ, തംസപ്പ്രിമ്മാഹിഷംസ്തന്യസംയുതം || 

൧൩൯. നാവനാല് സന്ധിലെപാച്ചുപാനാച്ചലിനിയച്ചുതി | 
അപസ്മ്തിമതിലോഗ്രാംവിശേഷേണചതുദ്ൃശീം । 

കററുവാഴ മുരിങ്ങത്തൊലി ഇവറഠിന്ഗനീരില് മി൯മുട്ട., ക 
റുത്തഞാഞ്ഞുള്ള, ചവക്കാരം,പിനാറി, കിരിയാത്തംഗുല്ഗുലു, 
മയില്പീലി, പയമ്പ, ചെന്നിനായകം, നറുമ്പശ, കുന്തുരുക്കം 
മാന്തോല, ആടലോടകത്തിന്ചേര, കണ്ടിലെണ്ണു, ംരംഴചേ 
മ്പിന൯കൂമ്പ, ഇത്തൂപ്പ, (സമുദ്രപച്ചു എന്നും മതമുണ്ടു കയ്കുചേര, 

പി്ണ്ക്രാന്തി, ഇവഅരച്ചുക ലക്കി എരുമനെയ്യുംമുലപ്പാലും സ 
മമായിചേത്ത കാച്ചരിഅരിച്ച അതുകൊണ്ടു നസ്യംചെയ്തു, സ 
സന്ധികളില് പുരട്ടുക, സേവിപ്പിക്കയും ചെയ്തു ഇങ്ങിനെ ആദി 
യില് തനണെചെയ്താന് സംഗതിവന്നാല് മേല്പറഞ്ഞരോഗം 
ശമിക്കുകയുംചെയ്യും. പം 

പഞ്ചദശാപചസ് മാരലക്ഷണം 

൧൪", പാദാംഗുജ്ടാല് സമാരഭ്യദക്ഷിണാദ്യസ്യയജായതെ | 

. _ സ്യാംഗവ്യാപിനിസുഷ്ണിഭപതനുംചലിചിത്തതാ 
൧ര൧ തസ്തൃയപ്പഞ്ചദശിംലിദ്യാദപസ്മ്തിമമുഷ്യതു ം 

നിസ്പംജ്ഞത്വപെധമെദുഗ്ലാമന്ത്രമുച്ചായുകര്ണ്ണുയൊട 
യാവനൊരുത്തധാ വലത്തെകാലിന്െഠ ചെരുവിരലിന്മെ 

ൽനി തുടങ്ങുന്ന തരിപ്പ ചുററും വ്യാപിച്ചു മേരപ്പട്ടു കരേറുക 

യും വീഴ്ചയും ബോധക്കേടും ഭവിക്കുന്നപൊ അവനാ പതിന 
ഖ്വൊമത്തെ അപസ് മാരമെഡാറികയും ബോധക്കേടുകണ്ടാല്ഭു 



ദ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൭൭൯ 

ഗ്ലരാമന്ത്രംജപിച്ച ചെഖിയില് കതിബോധമുണ്ടാഥകെയും അ 
നുന്തരം ഇതിസാതാഴെലിപരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചികിത്സിക്കയും 

ന. പഞ്ചദശാപസ്കാരചികിത്സാ 

(ശൃംഗതൈലം) ന് 

൧ര'൨. കൃഷ്ണുസ്യൊക്ഷ് ണര്കുരംഗസ്യവന്യസ്വയ മഹിഷസ്യച। 
ഗജസ്യസൈരിഭസ്യാപിലിഷാണൈരാഖ്യ, ഭൊജിനഃ॥ 

ചാര'൩.കൃഷ്ണുസ്യവിഷ്ടയാസ്ഥ് നാചസ്ദുകരസ്യചര്ദംഫ്ടൂ റയാ। 
ആയ്യായാകുന്ദുരുഷ്ടെണവചാനായകനാഗകൈ ഃ॥ 

൧൪൦ .അഗ്രഗ്രാഹിഗവാക്ഷിഭ്യാംകു മായ്യാതിന്ത, ണീത്വചാ! 
മത്സ്യാണ്ഡൈരപിസംപിഷ്്ടൈസ്തന്യൊതൈലാച്ചതുര്ഗുണെ॥ 
൧൪൫. തെലംപചെല്സമാനെന ലശുനസ്വരസെവന്ച। 

കപ്പ രംമൂൃഗരെതശ്ചപാത്രകല്ലംംപ്രയോജയെല്॥ 
൧ര്൬.തദിദം ശൃംഗതൈലാഖ്യംലെഫീാല് സവ്ൃംഗസന്ധിഷ്യ! 

തമാശുശ മയെദ്രൊഗംനാവനെനാപിചക്വചില്॥! 
കറുത്തകാളയുടെകൊമ്പ.,ക ലങ്കൊംപംകാട്ടപോത്തിന്൯കൊ 

സ, ആനക്കൊമ്പംപോത്തിന്കൊമ്ചകറുത്ത പൃച്ചയുടെകാഷ്ടം 
കറുത്തല്ലച്ചയുടെ എല്ല പന്നിത്തേററ,കിരിയാത്ത, കുന്തുരുക്കം. 
വയമ്പ; ചെന്നിനായകം. നാക ൮ അക്കിക്കറുക, ശംഖപു 
ഷ്ലൃത്തിന്ചേര, കഠറുവാഴ, പുളിയ്ടെതൊലി, മീന്മുട്ട ഇപ 
അരച്ച എണ്ണയില് നാലിരട്ടി മുലപ്പാലില്കലക്കി എണ്ണ എണ്ണ 
യോീടുടസമം ഉ ള്ളിനീരംചേത്മ. കാച്ചിഅരിക്കുക. പാത്രപാക 
ത്തിന്ന പച്ച കപ്പു രയും പച്ചപ്ലുഴവുംചേക്കുക. ഈ എണ്ണുസ 
സന്ധികളില് പുരട്ടുക. ഇതുകൊണ്ടന സ്യവുംചെയ്തു. 
൧ ൭. ത്രീ ൯പക്ഷാന്പ്രത്യഹംസപ്പിഭപായയെമ്മന്ത്രപാചി 

തം മഫഴകല്യണകാഖ്യഞ്ചതദതൃന്തപ്രശാന്തയെ॥ 

നാല്ലത്തഞ്ചദിവസംവരെ മഹാകല്യണകംനെയുംവാരാഫീ 
മന്ത്രശുൂലിനീമന്ത്രംമുതലായമന്ത്രങ്ങഠ വകൂരെ സാഖ്്യകഴിച്ച 
രാവിലെസേപിപ്പിക്കയുംചെയ്തു. എന്നാരു മേരപറഞ്ഞ രൊ 
ഗം നല്ലവണ്ണും ശമിക്കും. 

ഷൊഡശാപസ്കാര ലക്ഷണം 

ഫ൧ര'൮. നിദ്രായാംഭന്തന്നംഘഷൊീഷ്ഠുലസ്തനിരീക്ഷണം 
വികലത സ്പ്യസ്വരസ്പ്യൊച്ചെന്നിഗ്ഗമൊനഷ്ടസംഇഞ്മതാ! 

കം 



൫൬൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൧൪ ൯. ദുശൊശ്ചരക്തതൈതാനിജയേത്തെയസ്യദേഫിന। 
ഷൊഡശാപ തിഗ്രസ്തംഭിഷക്ത മവധാരയെര॥ 

യാവനൊരുത്തന്ന ൭ റക്കത്തില് പല്ലകടിയും ഭയ ംകരങ്ങളാ 
യിരിക്കുന്ന വസ്ക്കളെ കാങ്കെയും അതഫെതുവായിട്ട ഭയപപെ 
ട്ട ൭ റക്കെനിലപിളിക്കയും ബോധക്കെടും കണ്ണുകളില് ചുവ 
മുണ്ടാകുന്നുവോ അവനാ പതിനാറാമത്തെ അപസ്താരമാകുന്നു 
എന്ന വൈദ്യന് അറിഞ്ഞ ചികിത്സിക്കുക. 

ഷോഡശാപസ്മാരചികിത്സാ 

ലു (നിര്ഗ്ഗുണ്ഡ്യദിഗുളികഠ) 
൧൫൦. നിഴ ണ്ഡിപത്ര പൃത്യഗ്രഗന്ധാക്ഷവകപല്ലലൈഃ। 

കന്ദുഷ്കുാ ഭയാക്ഷാസ്ഥിമരിചൈശ്ചസുപേഷിതൈദ്യ 
൪൭൧. ക്ഷിരതുക്ലാരസെയുക്തൈകസ്തൂയ്യാഗുളികാകൃതാഃ। 
 ഛായോശുഷ്ലാടപ്രുയോക്തല്യാമെഷമൂത്രെണനേത്രയൊഃ 
൧൭൨. മുത്രെ ണകൃഷ്ണുഗപ്യാപാപായയെച്ചഷൃതംതതഭ। 

മഫാക ല്യാണകംപാശുപതംവാതല്പ്രശാന്തയെ | 

 കരുനൊച്ചിയില, പീനാറി, വയമ്പ. കടുക്കക്കുരു, താനിക്കു 
ക്രു, കരിന്തുമ്പയിലം മുളക, കസ്തൂരി, ഇവ മുതക്കിന് കിഴങ്ങി 
നെറനീരില് അരച്ചഗുളികള രട്ടിയിഴലിലുണക്കി ആട്ടിന്മുത്ര 
ത്തിലൊകവുത്തപതുലിന് മൂത്രത്തിലൊ അരച്ചകണ്ണില് എഴു 
തുക. ബോധക്കെട ശമിക്കും. അതിന്െ റശേഷംമഫാകല്യാണ 
കമൊ പാശുപതമൊ സേലിപ്പിക്കം എനാല് മേല്പഠര്ത്ത 
രോഗേപ്പ്ലണ്ണം ശമിക്കും. ി 

സപ്തദശാപസ്മാരലക്ഷണം 
൧൭൨൩. അതിതൃഷ്ണ്ാംഗസാദശ്ചക ര്ണ്ണ്ണുയോടക്ഷെവളുനംത 

ു | & 7 1 യ! ഭൂയഡ്ഡ്മാവ്ൃതത്വഞ്ചവിദ്രായാംമലനിഗ്ണുമഃ। 
൧൫൪.ദ൫0ഘിഷ്ടാബോധഫാനിശ്ചവഭനച്ചകഫസ്സവഃ। 

കുക്ഷെരാത്താനമംഗെഭ്യറ്ഡെവദൊദകസമുരഗമഃ। ) 

൧൭൫. ശൊഫാശ്ചഗണ്ഡയൊയ്യുസ്യജായന്തെതംലിനിദ്ദി 
ശെ ! സപ്ലദശ്യാസമാപിഷ്ട മപസ്തത്യാചികിത്സക£! 

യാവനൊരുത്തസ അധിക മായതണ്ണ്ണിര് ദാഹവും ശരീരത്തി 

ഗാ തളച്യയും ചെഖലിമുമക്കയും അനാഭൃതരം ചെപികഠാക്ക അട 

വും ഒഠക്കത്തില് അറിയാതെ മലമൃത്രങ്ങഠം പോകയും വളരെ 
നേരം നില്ല ബോധക്കേടും പായില്നിന കഫം ചാടുക 



ഭ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായ ൭൬൧ 

യും'വയറവീല്ലും എല്ലാഅംഗങ്ങളിലും കൂടിയൊ മാരെ അംഗ 

ങ്ങളില് പ്രത്യേക മായിട്ടൊ വിയപ്പുമുണ്ടാക ന്നഖൊ പ വ 

തിനേഴാമത്തെ അപസ്മാരമാകുന്നു എനവലൈദ്യനനഅറയുക. 

സപ്ൃദശാപസ്ത്ാര ചികിത്സാ 

൧൫൬. അഫൊരാത്രേണയ സ്മാല്സാനിയ മെനമുതിപ്രദാ 

തസ്മാത്ത സ്യാലിജാനീയാത്ത്യാഗമെവചികിത്സിതം ് 

മേല്പഠതഞ്ഞരോഗം മേല്ലിലരിച്ച ലക്ഷണങ്ങളുടെ തിക 

വോടുടകൂടെ ഉ.ണ്ടായാല് അറുപതു നാഴികകൊണ്ടു ആ രോഗി 

മരിക്കുനനതാകയാല് ഉ ചേക്ഷതനെ ചികിത്സയാകുന്നു എനാ 

വൈദ്യന് അറികയും ലക്ഷണങ്ങഠാക്കതികലില്ലെങ്കില് ഏതെ 

്കിലുംപ്രവൃത്തിച്ച തല്ക്കാലോപദ്രപശമനത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കുകയും 

ലേണമെയ താല്പയ്യും. 

അഷ്ടാദഗാാപസ്മാര ലക്ഷണം 

൧൫൭. ഗാത്ര സാദൊലിലിക്താശാശയനഞ്ചാപ്യധൊമുഖം ॥ 

ഭൂ ഭാഗാലേഖനംദന്തൈരകസ്മാദ്ധാസരോദനെ ! 
൫൮. നിസ്സ്റംഇ്ഞാത്വഞ്ചജായന്തെയ പൃയതംസംപ്രപിഡിതം [ 

അഷ്ടാദശ്യാപിജാനീയാദപസ്തത്യാചികിത്സകട 1 

യാവനൊരുത്തന്ന ശഴിരംതകൂരുകയും ആരുമില്ലാത്തേടത്ത 
ഇരിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹവും അധോമുഖമായ കിടപവ്വം പപകറാം 
കൊണ്ട നിലം കാരുകയും ചില സമയങ്ങളില്ചിടിയും ചില 
സമയങ്ങളില് കരച്ചിലും ബോധക്കേടമുണ്ടാകുന്നുലവൊ അപ 
നന പതിയെട്ടുമത്തെ അപസ്ത്രാരമെനാവൈദ്ദുന് അവിഞ്ഞുചി 
കിത്സിക്കുക. 
ല് അഷ്ടാദശാപസ്താര ചികിത്സാ 
൧൫൯. ശാന്തിദുഗ്ലാമനുംതസ്യജവേദാലഭ്യമൂദ്ധാന്ദി ! സഫ 

സ്രകൃത്വൊബോധസ്യയലാഭായാദൌസമാഫിതഃ ൮, 
മേല്പഠറഞ്ഞരോഗി ബോധക്കേടോടുകൂടെ കിടക്കുമ്പോറാ 

വൈദ്യന് എകാഗ്രഫ്ൃൂദയനായിട്ട അചനന്െറ മുദ്ധാപചില്തൊ 
ട്ട് ശാന്ത ദുശ്ലാമന്ത്രം ആയിരം ഉരു ജപിക്കുക. ഏനാല്ബോം 
ഡുമുണ്ടാകും. 

(അപസ്ത്രാര കു ലാന്തകഘ്ൃതം) 

൧൬൦. ദശമൂലശൃതെതോയെശ്രിജടാഞ്ചപ്രസ്ാരണീ ! 
കന്യാഞ്ചലൊ ഫ്ര പത്രാണിചാര്ങ് ഗെരീംഗിധിമദിനീം! 
മാതംഗപദികാംപത്മാംനീലാരജലനീലികാം | 
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൫൬൨. ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

൧൬൧. ജംബു നിശാപിദാരീശ്ചനിഗ്ഗണ്ഡ്യടേപല്ലചാനിച ് 
കൃഷ്ണൂഞ്ചതു മ സിംകൃഷ്ണാംമുണ്ഡാംഗരളികാമപി! 

൧൬൨. കൈഡയ്ുഖദിരാഗെരരക്ഷലസൈന്ധവികുസ്തേഥാ, 
സൈരെയകഞ്ചമായൂരിംകൃഷ്ണുശിഗ്ര, ദലാനിച॥ 

൧൬൨. കൃഷ്ണുകിംശുകകൌശാംബീവന്യൃതീകരൊടികാഃ [ 
ആരണ്യതുളൂ സിസിതാജാതിചംപകയൃഥികാഃ ॥ 

൧൬൪. തഥാജയന്ത്യാഃപത്രാണിതുംബീമപിചിശാലികാം ] 
തിലാനാമപിപത്രാണിനാരംഗസ്യചപല്ലവാന് | 

൧൬൭. സ്പപ്യപരണ്ണു്യാപരണ്യൊത്ഥതണ്ഡുലീയകപരത്രകം 
കപിതനസ്യഖന്യസ്യപല്ലചാനിപചടൊലികാം ॥ 

൧൬൬. വസ്ധയപാഠന്തികായാശ്ചരുചക സൃചപല്ലവാന് 
ഖജ്ജൂഠധാത്രീകിംപാകലന്ദാകാനാംഒളാന്യപി ॥ 

൧൬൭. ദശഭിഭകസുമൈസ്റ്റാകംസംക്ഷുദ്യജനിതാ൯രസാന് | 
യൊജയിത്വാസമാനാംശാന്സപ്പ്റിഷാപിഷ്ടകല്പ്ി 

൧൬൮ പൃതീന്ദ്രമദനാഗാഹ്വകന്ദുരുഷ്യാബ്ദജാതിഭിട (തൈഃ॥ 
ആയുകൌശികഗൊലൊമീവരാളഭ്രമരാലയൈഃ 

൧൬൯.കന്യാ പൂഥുകികാമുലകൃഷ്ണൂാശുക്ഷൊദഹിംഗുഭിഃ । 
ഷഡ് മിശ്ചതണ്ഡുലൈശ്ശ്ംഖപുഷ്ടു 0 വാജീരകൈസ്ര്റി 

൧൭. ത്രികടുത്രിഫലാപിഞ്ചഛശശപിഷ്ടാഖരെന്ദുഭിഃ।! (ഭി 
ത്രിപൃരുക ഉ ഭഗുഥാഭ്യാംക്ഷാരൈശ്ചി നൊഷണെനച! 

൧൭൧. ശ്വെതാശ്ൂചൂര്്ണുലശുനശ്വെതകൂമ്മാസ്ഥിഭിസ്തൂഥാ 1 
ആജെന്ചകപാലെനലരാഫ സൃചദംഷ് ടയാ ॥ 

൧൭൨. ഗജവിഷ്ടാസമുല്ഭൂത ഭസ്ൂനാചപചെല്ഘൃതം 0 

 മാഹിഷംകരിണിധെനുബഡപാമുത്ര സംയുതം ॥ 
൧൭൪൩. ൯ാ0വനാല് സന്ധിലെപാച്ചുതത്സല്യാപസുതീജ്ജയെല്! 

കൂ.ന്മാദാനപിലിദ്യത്തമപസ്മാരകുലാന്തകം ॥ 

൧൭൪. പായയെദ്വാഘൃതഞ്ചാദൊലബ്ലബൊധന്തമഞ്ജസാ। 

ഇദം സവ്വെഷ്ടദാതപ്യമപസ്താരെഷ്ടസിദ്ധയെ ! 

ഭശമൂലംകൊണ്ട കഷായംവച്ചു അതില് തൃച്ചട, തലനീലി, 
കററുവാഴ, പാച്ചോററിയില പുളിയാരല്,മലയ മക്കി,ആനടി 
യ ൯. മാരിലത്താമര, വരിയനെല്പിന്വേര, കുഴിതാളച്ചുണ്ടി, ഞാ 
പല്ത്തൊലി,പച്ചമഞ്ഞ, മുതക്കിന്കിഴങ്ങം കരുനൊച്ചിയി 
ല, കരുത്തു ജള സിംക രവിക്കിഴങ്ങം കരുമുത്തിള,കരളെകത്തിലം,ക 
രുലേപ്പിലംകരിങ്ങാലിയില.,കരുത്തുമ്, കടലപ്പംകരിങ്കുറുഞ്ഞി 
യിലംകടലാടിയില,കരുമുരിങ്ങയില, കരുമുരുക്കില; കാട്ടപ്പുയി 



തൂയസ്തിംശാദ്ധ്യയേഃ ൭൬൯൩. 

ലം കാട്ട്പീനാഠിയില,കാത്തൊട്ടിയില,കാട്ടതു൭ സിയില, കാട്ട 
തിപ്പലിയില,കാട്ടപിച്ചകത്തില.കാട്ടചെമ്പകത്തില.കാട്ടമുല്ല 

൮൨ 

യില, കാട്ടുമുഞ്ഞെയില, കാട്ടചുരയില, കാട്ടുചെള്ളരിയിലം കു 
ട്ടെള്ളിനെ യില, കാട്ടനാരകത്തില. കാട്ട്ഴുന്നില, കാട്ടപചയ. 
ററില, കാട്ട്ചീരയില, കാട്ടുകല്ലാലില, പടോലം., പൃക്കാത്തെ. 
ചരിയിലയഅചണക്കില, ഈന്ത യെല്ലി കാഞ്ഞിരം ഇവമെലി 
ത്തിക്കഴ്്ി ദശപുഷ്ട്ം ഇവ ഇടിച്ചപിഴിഞ്ഞ വെവ്വേറെ എട്ട 
ത്തനീരുകഠം നെയ്യോടു സമമായിച്ചേത്ത പീനാറി, കന്നാരംം, 
നാകപ്പുപ്ംകുത്തുരക്കംമുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ,ജാതിക്ക,കിരിയാത്തൃശഗ്ര 
ല്ഗുലുയവയമ്പ,കരയാന്മുവ, വെട്ടാതു നകൂട,ക ററുവാഴ, അവി 

ല്പൊരിവെര,കരിങകല് ചൊടി;കായംചകൊത്തേമ്പാലയരി, കു 
ടകപ്പാലയരി,ചെറുപ്പന്നയരി,കാര്കേഠകിലരി,ഏലത്തരിംവഖി 
ഴാലധി,ശംഖപുദ്യൃത്തി൯വെര, ജീരകം, കരിഞ്ചീരകം, ചെരു 
ഞ്ചിരകംത്രികടുംത്രിഫലംമയില്ലിലി,മുയലി൯ കാഷ്ടം, ചൂടക്കു. 
പം രംംത്രികോല്ലകൊന്നുകണ്ടിലെള്ലാംതുവച്ടിലക്കാരം, ച്ചവ 
ക്രാരംയപൊന൯കാരം;വാലുമു ഉക,വെങ്കെല്ലൊടി,ചെളുത്തഉ ള്ളി 
വെജ്ളാമയോട വെള്ളാട്ടി൯തലയോടടെ,പന്നിത്തെറ,ആന 
പ്പിണ്ടിച്ചട്ടുണ്ടാക്കിയ ഭസ്മം ഇവ അരച്ചുകലക്കി എഏരുമനെയും 
അതിനോടു സമ മായി പിടിയാനമൂത്രം, പശുലി൯മുത്രം, ചെ 
ണ്കുതിരമുത്രം, ഇവയുംചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച റാസ്പ്യംച്ചെയ്ത്കു 
യൊ സന്ധികളില് പുരട്ടക യൊചെയ്ത്കു എന്നാല് സവ്യാപസ്ത 
രങ്ങലൂം തരുക്കാലംശമിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ അപസ്താരമു ളള 
വന ഏതപ്രകാരെണഎങ്കിലും ബോധമുണ്ടായാല് ദോഷകേ; 
പത്തിനെറ ശക്തിക്കതക്കലണ്ണം രേം നെയ്യുസേലിപ്പിക്കയു മാം 
നസ്യാദികറാചെയ്താല്തനൊ മിക്കതുംശമിക്കും ഇങ്സിനെ എ, 
പ്പാ അപസ്മ്രാരഞ്ങറാക്കും കണ്ടുകൊഠാക മേല്പറഞ്ഞ നെയ്യു 
അപസ്താരകുലാന്തകമെന്ന പേരോടുകൂടിയതാകുന്നു. 

_ ഇതി വാഗ്ദാസോപനാമകരാമാനന്ദനാഥചണ്ഡിത വാര 
ശലവ്രകൃതാവാരൊഗ്യകല്പറ്മെ ബാലചികിത്സായാം ദ്വാ. ത്രിംശസ്തബകൊ നാമദ്വാത്രിംശൊദ്ധ്യായ 

ആരേ. ഗ്ൃകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം. 
തൂരയസ്പ്ിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 
ബാലഗ്രഫപ്രതിഷെധ ഃ 

(ഞ്ഞ് . നാനാ അനാ നപ 

രീ: അഥബാലഗ്രഹാണായേ $പ്രതിഷെധഃപുരാതനൈ ടി 
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൫൬൪൦" ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലച്ചികിത്സായാം 

) പ്രൊക്തസ്സുകഥ്യതെതെചസ്തുന്മാദ്യാദ്പാദശസ്മതാഃ॥ 
രം അധ്യായത്തിങകകരുബാലഗ്രഫങ്ങളുടെ പിഡകഠക്കു 
വേണ്ടുംപ്രതിപിധികമെ പറയുന്നു. ബാലഗ്രഹങ്ങം 

സ്തൃന്ദ൯ന്മുതല് പന്ത്രണ്ട ദേവഖതകക്ലാകുന്നു. 

ബാലഗ്രഫ നാമധെയങ്ങഠാ 

൨. തെഷാംസ്ത,ന്ദൊവിശാഖശ്ചമെഷാസൃശ്ശവഗ്രഹസ്തഥാ ॥ 

പിതൃഗ്രഹശ്ചപഞ്ചെതിപുരുഷാഃപ്രാശിഠിരിതാഃ 
൨. ശകുനിഃപയതനാശിതച്തനാദുഷ്ടിച്ചുതനാ ! 

മുഖമണ്ഡലികാരെവത്യന്തിമാശുഷ്ണരെവതീ॥ 
ര്. ഇതിസഘ്സസ്പിയസ്തവ്വെശല്വെണൊല്പാദിതാഃ | 

പുരാഷാണ്മാതുരസ്യരക്ഷാത്ഥംനര ബാലക ബാധകാഃ 

അഖരില്വഖെച്ച സ്പൃന്ദന്, വിശാഖന്, മെഷാസ്യ൯, ശ്വഗ്ര 
ഫം. പിതൃഗ്രഹം ഇങിനെ അഞ്മുദേഖതകഠം പുരുഷന്മാരാകു 
ന്നു. ശകനിം പൃതനാ., ശീതപതനാ, ദുഷ്ഠിപുതനാ, മുഖമണ്ഡ 
ലികാ., രെഖതീം ശുഷ്മരരേവതീ ഇങ്ങിനെ ഏഴു ദേഖതകഠ സ്ര 
കളാകുന്നുഎന്ന പ്ലവ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന വൈദ്യാചായ്യുന്മാരാല് 
പറകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേരു വിചഠിച്ചുചര എല്ലാവരും ശിവനാ 

ല് സുബ്രഹ്മണ്യന്െറ രക്ഷക്കായിക്കൊണ്ടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടചരാ 

കുന്നു മനുഷൃശിശ്തുക്കളെ അപര് ബാധിക്കന്നവരുമാകന്നു. 

൭. തെഷാംബാധിഷ്യമാണാനാംസതതംരൊദനംജപരഃ ॥ 

പ്രാഗ്രൂ പമാഥസാമാന്ധ്യലക്ഷണഞ്ചാഭിധീയതെ 1 

മേല്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങഠം ബാധിപ്പാനായി തുടങ്ങു്വോഠം 

ബാലന്മാക്ക എല്ലാസമയവും കരച്ചിലുംപനിയുമുണ്ടാകും ഇതു 

കഠാകണ്ടാല് ബാലഗ്രഹബാധയുടെ പുറപ്പാടായിരിക്കുമെന് 

കഫിച്ചുകൊംക. ബാലഗ്രഫബാധാ സാമായ്മയലക്ഷണത്തെ 

ഇതിന്നുതാഴെ വിവരിക്കുന്നു. 

ബാലഗ്രഹഫബാധാസാമാന്യലക്ഷണം 

൬. തൂത്തൂാസജു,ംഭാദ്ൂക്ഷെപഭിനതാഭഫെനനിറ്റൂമഃ 

ഉരദ്ധാവപ്രസാരിണീദൂഷ്ഠിദ്ടന്തൈരൊഷ്ടനിപിീഡനം॥ 

൭. രൊദനംകൂജനംസ്തന്മ്യധിദ്വെ ഷശ്ചപ്രജാഗര$ | 

സ്വരസ്യയികൃതത്വഞ്ചനഖൈദഭ്ധാത്ര്യംഗലെഖനം 

൮. സാമാന്മ്യലക്ഷണാന്പഹുമെതാന്വയെഷാംയചക്ഷണാര് 

അസാധാരണലിംഗായി്ല്രു മൊലിസ്തരാല് ഭിയാ & 

[! 



ത്രസ്തിംശാഭ്ധ്യായ ൭൬൭ 

ഭയംഫേതുവായിട്ട ഫൃദയംവിറക്കുക, കൊട്ടായിടുക,പുരിക 
ങ്ങളി ക്കുക, ശരീരെന്ദ്രിയമനസ്സുകഠംക്ക അധികമായ തളച്ച 

വായില്നിന്നുപതയോടുകൂടിയനീരൊഴക, ദുഷ്ടിമേല്പ്പട്ടാക, 
ചുണ്ടുക ടിക്ക,കരയുക,മൂുകംമുലപ്പാല്കടിക്കായ്ക്ം ൭ റക്കമില്ലാ ര് 

ക്ക; സ്വാപ്പുകച്ചം, നഖങ്ങംകൊണ്ട മാതാലവിനെറശരീരത്തി 
ഒംല് മുറിഏല്ലിക്കുക. ഇവമഖക്കെയും ബാലഗ്രഹഫബാധകളുടെ 

സാമാന്യലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. ാരോന്നന്ന പ്രത്യേകമുള്ള ലക്ഷ, 

ണങ്ങളെ പിസ്തര ഭയം ഹേതുവായിട്ടു ഇവിടെ പിപരിക്കുന്നില്ല.. 

എന്നാല് അതുകഠാക്കു എങ്ങിനെ ചികിത്സിക്കുമെന്നുള്ള ആ. 
ക്ഷേപത്തെ ഇതിഹാതാഴെ കാണിക്കു ദ്ല്രോകംകൊണ്ട പ 
രിഹരിക്കുന്നു. 

൯. കുയ്യാല്പ്രശാന്തയെതെഷാംഭിഷക്സ്ധാരണിഃ 
ക്രിയാഭബലിദാനായവക്ഷ്യന്തെമന്ത്രഖണ്ഡെപൃഥഗ്വിധാ* 
വൈദ്യന് എല്ലാ ബാലധഗ്രഫങ്ങഠംക്കും പററുന്നതായ ചികി 

ത്സകളെചെയ്ത അവരുടെ ബാധകളെ നല്ലവണ്ണം ശമിപ്പിച്ചു 
 കൊഠാക. അതിനാ സാമാന്യചികിത്സകളെ ലിവരിച്ചുകാണി 

ച്ചാല് മതിയെല്ലൊ എനാല് ഇനിമന്ത്രഖണ്ഡത്തിംകല്പ്ര 
ത്യെകംതന്നെ ലക്ഷണങ്ങഠ പ്രസംഗിപ്പാനുള്ള പുറപ്പാട എ. 
ന്തിനായിക്കൊണ്ടാണ എന്നപിചാരിക്കേണ്ട ബലിദാനത്തി 
നായിക്കൊണ്ട അവിടെ വെവ്വെറെ പഠയുന്നതുകൂടാതെ കഴി, 
യാഷ്ണ്ണകൊണ്ടാകുന്നു. എന ഇതിന്െറ അഭിപ്പായമാകുന്നു. 

അസാധ്യലക്ഷണം 

൧൦.  ഗ്രന൩൧യൊവത്തുക്ലാഃകക്ഷൌനാനാവര്ണ്ണുംചയ സ്യവി' 
00 ലിഫപാമദ്ധയെചനിമൂത്വംതാലുശ്യാപഞ്ചജായതെ॥ 

വം ത്ൃയജെത്തമസംഭഞ്ജാനൊബംഹിഷ്ടംക്ഷിയതെചയ $ 
ൂ ॥ തൂഷ്ണാത്തഃക്ഷാമനെത്രശ്ചതംഭിഷശ്ൂരതസ്ത ജെല് 

യാവനൊരുത്തന്നെറ വയററത്ത വട്ടത്തിചുള്ളമുഴകതൂം മല 
ത്തിനപലതായ നിറയും നാവിനന്െനടുചില് താഴ്ചയും അണ്ണാ 
ക്കില് ശ്യാവവര്ണ്ണുവും കാണപ്പെടുന്നുചോ അവന ചികിത്സി 
ചൂ0ല് ഫലമില്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു അവനെ ചേക്ഷിക്കണം അപ്പു 
കാരംതന്നെ യാവനൊരുത്തന് വകൂരെ അന്നത്തെ ഭക്ഷിച്ചു 
പൊരുനാസമയം ദിചസംതോറുംകൃശനായിഭപിക്കയും എ ററ 
വുംവദ്ധനയോടു കൂടിയ തണ്ണീര്ദാഹത്തോടു കൂടിയവനായുംക 
ണ്ണി ന്െഠമാംസത്തിന്നുകൂടെ ക്ഷയമുള്ളവനായുമാകയും ചെയ്യു 



സെ൬ ആരോഗ്യകല്പഭൂമെ ബാ ലചികിത്സായാം 

ന്നുവോ അപനെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. 
ഗ്രഫബാധാനിമിത്തങ്ങഠം 

൧൨., ഹിംസാരത്യച്ചനാകാര് ങക്ഷാസ്നെഷാംഗ്രഹണഫെതവഃ 
തല്ഭേദെനഥൃഹിതാനാംമിഥൊഭെദശ്ചജായതെമു 

ഹിംസിക്കെണമെന്നും രഉമിക്കെണമെന്നും ബലികിട്ടെണ 
മെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങഠ ഗ്രഹബാധാകാരണങ്ങളാകുന്നു. ആ 
തുകകളൂടെ ഭേദം ഫേതുപായിട്ട ബാധിക്കപ്പെട്ട ബാലന്മാകും 
ലക്ഷണഭേദം ഭപിക്കുനതാകുന്നു. 

ഫിംസാകാമഥൃഹിതലക്ഷണം 
൧൩. ഫിംസാകാമെെനബാലാഡ്സ്റ്വയഗൃഫിതാസ്രൃരതനാസികാ& 

ക്ഷതജിഫ്പാഃക്വണന്തശ്ചടു *ഖിനുഡ്ഡാസ്രലൊചനാ! 

ഹരാ. ഹിനവാചശ്ചഭുഗ്ലുന്ധാര്ക്ഷാമാമൃത്രമലാദിഷ്ഠ 
ജുഗുപ്സ്ാരഫിതാഫസ്താവുദ്യമ്യപ്രഫരന്തിച॥ 

൧൭. സ്വദെഫെഷ്വചതിസംരബ്ലാഃകാഷ്ടഠാദ്യശ്ചതഥെതരാന് 
പ്രവിശെയുജ്ജ്വലന്തംവാപാവകംഗതസാധ്വസാഃ॥ 

൧൬.നി1മജെജുയുര ഗാധെചസലിലെകൂപകാദിഷ്ഠട! 
പതെയുവതഥാന്യച്ചുകയൂരത്യന്തസാഫസം॥ 

ഠ ലി 

൧൭. ത൭ഡ ദാഫമൊഹയുക്താശ്ചപയയച്ചുദുനകാരിണഭ। 

 സ്രദ്രക്താശ്ചഖെടദ്യസ്സ്പ്യ്യയക്തരിഷ്ടാശ്ചതാംസ്തൂയജെരു 

 ഘഫിംസിപ്പാനായിക്കൊണ്ട ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയ ബാലഗ്ര 
ഫത്താല് ബാധിക്കപ്പെട്ടപരായ ബാലന്മാര് മൂക്കുകജില് നിന്ന 

നീരൊഴുക്കത്തൊടുകൂട।യപരായും നാവുകടിക്കുനാവരായും ഉ.൨ 
ക്കെശബ്ദിക്കുനനലരായും എല്ലാസമയവും ദു ഭഖത്തോടുകൂടിയവല 
രായുംകണ്ണകളില്നിഗാനീരൊഴുക്കത്തൊടുകൂടിയവരായുംചുരു 

്ജിയവാക്കേ ടുകൂടിയ വരായുംഭുഗ്ന്ധത്തോടു കൂടിയലരായുംകൃശ 
ന്മാരായുംമലമൂത്രാദികളില് ആപ്പ്യോടുകൂടാത്തപരായു മിരിക്കും 

കൈച.കയത്തിതനന്െരശരീരത്തിങ്കല്അടിക്കയും വിരകിനന്െര 
കൊള്ളിമുതലായതെടുത്തഅമ്യന്മാരെപ്രഫരിക്കുകയുംചെയ്യും. 

ഏററവും കോപത്തോടുകൂടിയവരായുമിിക്കും ജപലിക്കുന ആ 

ഗ്നിയില് ലീഴുസാപനായികാടിഅടുക്കും- അഗാധമായ ജലത്തി 

ംല്മുങ്ങും. കിണഠഠില്ചാടുംഈഖിധ മായസാഫസപേലതുംഃ 
ചെയ്യും.തഴ്ലു്ടിരദാഹം,ചുട്ടുവീഠാല്,ജന്്രിയങ്ങാക്ക തളച്ച ഇല 
യോടുക്കൂടിയരിക്കയുംചെയ്യും. ച്ചലത്തെക്കു ട്രിം സവ്ൃദ്പാരങ്ങു 



തൂയസ്ര്ിംശാദ്ധ്യായ& ൭൩൬൭ 

ളില്നിന്നും രക്തസ്പ്ാവത്തോടുകൂടിയപലരായുമിരിക്കും. അവരി 
ല് ചിലക്ക മരണമടുത്താല് കാണപ്പെടുനാ ചിഹ്നങ്ങളും കാ 

ണും. അതുകഠം കുണ്ടാല് ചികിത്സിക്കരുതു. അത്രയുമല്ല ശേഷം 

ലക്ഷണങ്ങളുടെ തികവുണ്ടായാലും ചികിത്സിക്കരുതു. 

' ൧൮. അദൂഷ്ടരിഷ്യാന ന്വെഷാമസാമഗ്രയെചതാ൯നയെല്। സ്വ 

സ്ഥതാംസിദ്ധമന്ത്രണഫഷൊമാദ്ദയസ്സംപ്രചത്തിതൈഃ॥ 

മരണമടുത്താല് കാണപ്പെടുന്നപയായ ചിഹ്നങ്ങംകാണു 

ന്നതിന്നുമുമ്വെ മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങഠം തികയാതെ ഇരി 

ക്കനസമയംതഗൊെ സിദ്ധമായിരിക്കുനന മന്ത്രംകെൊണ്ട ഹൈ 

മാദികളെ ചെയ്ത മേല്പറഞ്ഞ ബാലന്മാക്ക സ്പസ്ഥതയെ 

ഉണ്ടാക്കുക. 
'രതികാമഥൃഹിതലക്ഷണം 

൧൯. ഗഫഹീതാരതികാമെനരഹൊദെശാഭിലാഷിണഃ | 
സ്മ്രിണാംദശന സല്ലാപസ്റുശനാദിഷ്യലൊലുപാഃ॥ 

൨൦. സ്ഥ്ണുന്ധഭഷാസദ്വസ്പുതല്പരാഹൃഷ്ടചേതസ! 
പ്രശാന്താശ്ചഭവഖെയുസ്താ൯രതിദാനാദിഭിനയെല് 9 

൨൧. സ്വാസ്ഥ്യംതെൈസ്ന്കൈമ്മനൊദൊഷശമനൈരൌഷ 
ധൈരവപി ! സിദ്ധമന്ത്രപീധാനെനസമുത്തെജിതശക്തിഭിഃ॥ 

രതികാമനായിരിക്കുന ബാലഗ്രഫത്താല് ബാധിക്കപ്പെട്ട 
ബാലന്മാര് പിജനപ്രദേശത്തിങ്കങല് വസിപ്പാനായിക്കൊണ്ട 
.ആഗ്രഹിക്കുനവരായും സ്ര്രികളെ കാഞ്മാനും അവരൊടു സം 
ഭാഷണത്തെ ച്ചെയ്താനും അവരെ തൊടുവാനും മററും കാംക്ഷ 

ഡുള്ളവരായും സൌര ഭ്യത്തോടുകൂടിയ വുഷ്ടുങ്ങാം കൊണ്ടുണ്ടാ 

ക്കിയ മാല, ചന്ദനാടീഗസ്ധ്രല്യം.ആഭരണംംനല്ലവസ്രും ഇവ 
യില് താല്ലയുത്തോടുകൂടിയവരായും സന്തോഷത്തോടും ശാന്ത 
 തയോടുംകൂടിയവരായു മിരിക്കും. അവക്കു രതിദാനാദികളെചെ 
യ്കിട്ടം മനോദോഷഫരങ്ങളായും സിദ്ധമന്ത്രജപം കൊണ്ട വ 
ദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട പിയ്യുത്തോടുകൂടിയ വയായു മിരിക്കുനന അതാത 
ലാഷധങ്ങളെ സേവിപ്പ്ിച്ചിട്ടും സ്വസ്ഥതയെ ഉണ്ടാക്കുക. 

ബലികാമഥൃഹിതലക്ഷണം 

൨൨. ബലികാമഗൃഹീതാസ്സ്്ൂദിനാശ്ശൂങ്കിതലീക്ഷകാഃ। 
ആസ്ൃയംപരമുശന്തശ്ചഗളുതാല്വൊജയയുശൊഷിണഃ॥ 

൨൮. ധ്യായന്തഇലയല്കിഞ്ചില് ഭിതിമന്തശ്ചസവ്വദാ! 
അഗ്ാമന്നാഭിലാഷെപിനാശ് നീയുസ്സ,പലാദിതം॥ 
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൨൪. ബലിദാനെനതാ ന സ്ലൈസ്നൈരൌഷധൈശ്ചഭിഷങ് ന 
യെല് | സ്വസ്ഥതാംതകമ്ലുമൊമന്ത്രൈദ്ദൊഷാണാംശാ 
ന്ത്രൌഷധൈഃ॥ ം 

ബലികാമനായ ബാലഗ്രഹത്താല് ബാധിക്കപ്പെട്ടചരായ 
ബാലന്മാര് ദീനന്മാരായും ശങ്കയൊടുടകൂടെ ഗോക്കുനവരായും 
തന്െറമുഖത്തെ താന്തന്നെ തപ്പിനൊ ക്ഴന്നവരായും കഴുത്തി 
ന്െറ ഉള്ള, അണ്ണ്ണാക്ക, ചുണ്ട ഈ പ്രദേശങ്ങളില് വരഠംച്ച 
യൊടുകൂടിയഖരായും ഏതാനുമൊന്നിനെ ധ്യാനിക്കുന്നുവൊഎ 
ന്നു തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കയും എല്ലാസമയവും ഭയ 
ത്തോടുകൂടിയവരായിരിക്കയും ഭക്ഷിക്കെണമെന്ന ആഗ്രഹമു 
കളപ്പ്ോോഠാത്തരനെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ വേണ്ടുംവണ്ണുമുണ്ടാ 

ക്കിക്കൊടുത്താലും ഭക്ഷിക്കാത്തവരായിരിക്കയും ചെയ്യും. അവ 
രെ ബലിദാനംകൊണ്ടും അതാത മാഷധങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും സ്വ 
സ്ഥതയെ പ്രാപിപ്പിക്കണം. മന്ത്രങ്ങം കൊണ്ട ബാധാശമന 
വും മാഷധംകൊണ്ടെ വാതാദിദോഷകോപചശമനവും: ഭവിക്കു 
ന്നത്ാകയാല് ഉ ഭയപിധങ്ങളായ കമ്മങ്ങളെ ഗുഫഹങ്ങളുടെബാ 
ധകൊണ്ട അസ്വസ്ഥന്മാരായ എല്ലാവക്കും ചെയുകയും വെ 
ണം. 

൨൪൭. മന്ത്രൈഃപ്രയോഗാവക്ഷ്യന്തെമന്ത്രഖണ്ഡെപൃഥഗ്വി 
ധാഃ മാഷധൈഃപ്രതികത്തപ്യമെവമിത്യത്രകഥ്യതെ॥ 

മന്ത്രങ്ങഠം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ അതാതിനാ വെറെ 

വേറെ മന്ത്രഖണ്ഡത്തിത് പറയും രാഷധങ്ങഠാകൊണ്ടെ പ്രവൃ 
ത്തിക്കെണ്ടത ഇന്നപ്രകാരമെന ഇതിന്നതാഴെ പറയുന്നു. 

ബാലഗ്രഹ സാമാന്മയചികിത്സാ 
ലി 

൨൬. ബാലംസാദ്ധയഗ്രഹാവിഷ്ടംവിജനെവെശ്ശനിസ്ഥിതം। 
കൃത്വാസമുഷ്ട സംസിക്തെ സദാസംരക്ഷി മാനലെ ॥ 

൨൭. ഭസൂനാകുസുമൈഃപത്രൈര്ഗ്രഫപ്രശമകാരിഭിഃ। 
ബിജൈദ്ദിചെയചാജസ്പംലിധിപരുസമലംകൃതെ ॥ 

൨൮. സ്മിസൈലാമദ്യമാംസാദ!വിപ്പത്തപരിചചാരകെ! 

ല ത്െനസപിഷാഭ്യജ്യസ്സപയെല്സുഖവാരിണാ! പ്പ പച യിന 
൨൯. ക്വഥിതെനബലാരിഷ്ടവൈജയന്തിസുവരനണ്ണുകൈഃ। 

മാജ്ജയെ ദ്ഥൌതവസ്റ്രെണതതൊധൂപനമാചരെല്! 

സാദ്ധ്യമായ ബാലഗ്രഹത്താല് ബാധിക്കപ്പെട്ടചനായ ബാ 

ലസെജനബാഹുല്യത്തൊടുകൂടാത്തതായും അടിച്ചുതമിച്ചുശുദ്ധ 
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മാക്കപ്പെട്ടതറായും എല്ലാസമയവ്യം തിഷ്യേ-ടകൂടിയതായും ഭസ്മം 

കൊണ്ടും ഗ്രഹബാധാ ശമനകരങ്ങളായിരിക്കുന്ന പുഷ്ടൂതാഠം, 

ഇലകാം, പിത്തുകഠം. ലിമുക്ക ഇപകൊണ്ടും അലംകരിക്കപ്പെ 

ട്ടതായും; സ്വീസേഖാ, മദ്യപാനം, മംസഭക്ഷണം ഇവകളെ 

ചെയ്യാത്തവരായ പരിചാരകന്മാരെ $ു കൂടിയതായുമിരിക്കുന്ന 

ഗൃഹത്തില് ഇരുത്തി പഴയനെയു തെപ്പിച്ച കുറുന്തോട്ടിവേരം 

വേപ്പില, പുഴമുഞ്ഞയില, കൊന്നയില ഇവയിട്ട് തിളപ്പിച്ച 

കു ടപാക മാക്കിയ വെള്ളംകൊണ്ടു കു ജിപ്പിക്കയും അലക്കിയച 

സ്രുംകൊണ്ടെ തോത്തിഷയുെം അനന്തരം ഇതിന്നുതാഴെ വിപരി 

ക്കുന്ന പുകയെ ഏല്ലിക്കുകയുംചെയ്തു. 

൨൦. കഷ്ടദീപ്യക സിദ്ധാത്ഥല്യാഷ്രത്വങ് നിംബചല്ലവൈഃ | 
പത്യ ഗ്രഗന്ധാദേലാഘ്വ സപ്പുകഞ്ചുകസംയുതെ$ ! 

൩.൧. ചുണ്ണിതെര്ഘൃതസംമിത്രൈ ദൂ പോബാലഗ്രഹാത്തി 
ഹുല് ! ലശുനത്വഗ്വചാകഷ്ടഫിംഗുഭിഃകൃതഎവലാ ॥ 

കൊട്ടം, അയമോതകം. കടുക, പുലിത്തോല; വേപ്പില.പീ 
' നാറി, ലയമ്പ,ദേഖതാരംയപാമ്പി൯വളു ഇവ പൊടിച്ച നെ 

യ്യുകൂട്ടി പുകക്കുക. ബാലഗ്രഹപീഡശമിക്കും ഉ ള്ളിത്തൊലി.പ 
യപ്പ, കൊട്ടം, കായംഇവപൊടിച്ചനെയയകൂട്ടിപുകെക്കുകയുമാം 

(ധൂപത്തിന്ന നിംബ നിയ്യാ സാദി ച്പണ്ണ്ണം) 

൨൨. നിംബവിയ്യാസനിര്ശഗു ണ്ഡിപത്രാഗരുസുരാഹ്വയൈഃ | 
വൃഷസൈരിഭ സാംംഗശൃംഗശാര്ദൂലചമ്മഭിഃ ॥ 

൩൨൨൩.ഗൊലൊമിഹിംഗു സിദ്ധാത്ഥലശുത്വങ് നിദശാദ്വ 
.യൈഃ। സപ്പുകഞുക മായൂരപിഞ്ച സജ്ജകപിത്ഥകൈ ൮ 

൨.൪. സലിലൊശിരയഷ്ഠ ൮ ്വകഷ്ടചന്ദനകൌശികൈഃ 
ശ്രിഖെഷ്ട പതി ശ്രീവൃക്ഷപല്പഖൈശ്ചയിചുള്്റിതൈഃ 

൨൪൭. സഷപസ്റലെഫഭ കുവസാഘ,തസമിന്വിതൈഃ। അം 
ഗെഷ്പാലെശിതൊധുപൊബാലാനാംഗ്രഹശാന്തികുല്! 

ലേപ്പിന്പശംകരുനൊച്ചിയില, അകില, ദേവതാരം,കാളൂ 
കക്കെറമ്പ, പോത്തി൯കൊമ്പ,കലങ്കൊമ്പ, പുലിത്തോല, വയ . 
ബം, കായം. കടുക, ഉള്ളിത്തൊലി, പരട്ടമഞ്ഞെഠം, മരമത്തെ 
ത്തൊലി, പായ്ധിനുവള,മയില്ലിലി, ചെഞ്ചല്യം; വവാംപശൃ 
ഇരുവേല।, രാമച്ചം. ഇരട്ടിമധുരം.കൊട്ടം, ചന്ദനം, ഗുല്ഗുലും 
തിരുവട്ടപ്പശ, പിനാറി കൂവളത്തില ഇവപൊടിച്ചു കടുകെണ്ണ 
കറുത്തമുഖത്തോടു കൂടിയ മരംചാടിയുടെ നെയ്യു പശുവിനെ 

9൨. % 
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നെയ്യു ഇവചേത്ത പുകക്കുക. ഈ ധൂപം ബാലഗ്രഹബാധക 
ക്ക ഏററവും ശമനകരമാകുന്നു. 

(ഗരഹഭൈരവഘതം) 

൧൬. ദശമുലശൃതെതെയെതുല്യെനപയ സായുതെ | മൂവ്യാ 

ചൃതാസ്ഥിമുസ്നൈലാമരിചൈസ്സുല ചാനതൈഃ ॥ 
൧൭. സുഗാലധപിഷ്യാസംയു ക്തൈപിഷൈവ്വംപ൭ ൧൭. സ്ത വു ്ലെഗ്രവ്യപേചെല്ഘയ, 

തം | തച്ഛിലെഡ്സാന്ധിലെപാദിചിധിഭിരഗ്രഹസൂദനം 0 
൧൮. തദ്ദിപിതപ്രദീപാച്ചിയയത്രയത്രചിസച്പുതി | 

തന്തന്ദെശമപാസ്യാശുധാപന്ത്യപശിശുഗ്രഹാഃ॥! 
൧൯. തദിദംപ്രാക്ത നൈദ്ര ഷ്ടം സാക്ഷാല്കിലലിചക്ഷ 

9 | ണൈഃ ! ഗ്രഹഫഭൈരവമാചഖ്യസ്ലെചനാമ്ലാദആദരാല് ൮ 

ദശമുലംകൊണ്ടു കഷായംഖെച്ചു അതില് പാല സമമായി 
ചേത്ത കറുക, മാങ്ങയണ്ടിപ്പരപ്പു, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏലത്ത, 
രി, മുതുക, വയമ്പ., തകരം, കുറുക്കനെ റകാഷ്ടം ഇവ അരച്ചു 
കലക്കി നേയൂചേത്ത കാച്ചിഅരിഒക. ഈ നെയു സന്ധിക 
ളില് പുരട്ടുക. എന്നാ അ ബാലഗ്രഫ ബാധശമിടം.അത്രയു മല്ല 
മേല്പറഞ്ഞ മൈകൊണ്ടെ വിമു ക്കവെച്ചാല്അതിനന്െഠ തേജ 
സ്റ്റ എത്തുന്നപ്രദേശത്തെ ൭ പേചിച്ച ബാലഗ്രഹങ്ങഠം മററു 
വല്ലെടത്തക്കുംപോകും. ഇതു പൃൂവ്യന്മാരായിടിക്കുനന ആചായ്യു 
ന്മാര് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട മേല്പറഞ്ഞ നെയ്യിശാ ഗ്രഹഫഭൈരവമെ 
ന്നുള്ളപേരിനെ യിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(രാസ്ത്രാദിഘ,തം) 

൨൦. രാസ്താകൈഡയുശൈലുഷശുകനാസാസ്ഥിരാദ്വയൈടഃ 

ജയാപാട ലികാള്യാഞ്ചമുസ്ലയാബലയാപിച॥! 
൨൧. നിയു, ഫെലിഫഹിതെപിഫഷ്യൈശ്ശാരിബാപ്യോഷചിത്ര 

കൈ ട। വെല്ലപ്പാഠാപ്യ; യാ ഭിദ്ദാരുണാമധുകെൌനച ॥ 

൨൨. ഗ്ര കെന്ദ്രയപാഭ്യാംചഹിംഗുനാചപചെല്ഘയതം। 
ആപൃയുമാണെസൊമെഹനിത്തുഭെ സംസ്പാവയേച്ചുതല്॥ 

൨.൩. തച്ഛിശൊസ്സ്വ്യദാശസ്തംസല്യരോഗഗ്രഹാത്തിജില് | 
പാനേനമേധ്യമായുഷ്യംദീപനംബലവണ്ണുകല് | 

അരത്ത, കുമിഴി൯വേരുകൂവളത്തിന്വേര, പലകപ്പയ്യാനി 
വേര, മാരിലധേര, മുവ്വിലവേര, മുഞ്ഞവേര, ഖൃപ്പാതിഠിചേര 

മുത്ത്ങക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോട്ടിലവേര ഇവകൊണ്ടു കഷായംയെച്ചു 
നന്മാഠിക്കിഴങ്ങ., ത്രികടു, കൊടുലേലിക്കിഴങ്ങ, ലിഴാലര!, 
പാടക്കിഴങ്ങം കടുക്ക, ദേവതാരം, ഇരട്ടിമധുരം, കാട്ടുതിപ്പ 
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ലിചേര, കുടകപ്പാലയരി, കായം ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യു 

ചേത്ത വെളുത്തപക്ഷത്തില് നന്നായിട്ട്ളദിചസം കാച്ചിഅആ 

രിച്ച സേവിപ്പിക്കുക. സവ്യരോഗവും സകലബാധകക്കം ശഥീ 
ക്കം. ബുദ്ധിയുമായുസ്സും അഗ്ഗിബലവും വദ്ധിക്കും ബലയുംതെ 
ജസ്സ്മുണ്ടാകും. 
ലു (ബാലപീഡയ്ക്; ലേപനം) 

൨൩.ജയന്തീതാലയു ലൊഗ്രഗന്ധാശൈലൂഷചന്ദനൈഃ॥ 

ശ്ദ്ധാംബുപിഷ്ടൈരാലൈപൊബാലഗ്രഹനിപാരണടഃ। 

മുഞ്ഞവേര, കരിമ്പനലേര, പയമ്പ, കൂവളുത്തിന്ലേര, ച 
നദന൦ം ഇവ പച്ചുവെള്ളത്തില് അരച്ചു മേല്പുരട്ടുക. ബാലഗ്ര 
 ഫബാധ ശമിക്കും. 

(സിദ്ധൌഷധങ്ങം) 
൨. ര. പയ സാപാടലാമുലംപായയെദരണൊദയെ। 

 ധാത്രീപച്ുംശതാവയ്യാഃകന്ദംവാബ്രഹ്മിമെവവാ। 
പാതിരിചേരോ നയെല്ലിത്തൊലിയൊ ശതാധഖരിക്കിഴഞ്ങൊ 

ബ്രഹ്മിയൊ അരച്ചു സ്പൂഃയ്യാദയം നേരത്ത പാലില് സേവിപ്പി 
ക്ക. ബാലഗ്രഫബാധ ശമിക്കും. 

 (ബലാലാക്ഷാദി തൈലം) 

൨൫. ബലാലാക്ഷാശ്വഗന്ധാനാംനിഷ്ഠടവാഥെനിംബപത്രജം!! 
നിശ്ശൂണ്ഡിപത്രജംചാപിസംയോജ്യദവിഗുണംരസം॥ 

൨൬. തൈലാച്ചതുഗൂണംമസ്തൂതുല്യഞ്ചതുകൂ സിരസം॥ 
തദരദ്ധമിതമാജഞ്ചമുത്രന്ദത്വാത്രകഷ്യിതൈട। 

൨൭. ഗൊലൊമികഷ്ടമഞ്ജിഷ്ഠാശാഠരിബാനതചന്ദനൈഃ। 
തൈലംവചെല് സ്വതുല്യെനനലഥീതെനസംയുതം॥ 

൨൮. ഐരണ്ഡംസ്നേഫമഭ്ധെനതുലൃയംദത്വാനിഹന്തിതല്॥ 
അഭ്യംഗാദഖിലാന് ബാലഗ്രഫാംസ്ര്രിചതുരൈദ്ദിനൈ ॥ 

കറുന്തോട്ടിപേര, കോലരക്കു, അമുക്കുരം ഇവകൊണ്ടുകഷാ 
യംവച്ചു വേപ്പില, കരുനൊച്ചിയില, ഇവററിന്നീര എണ 
യിലിരട്ടിയും തൈരവെള്ളം നാലിരട്ട!യും തുകൂസിയീര എണ്ണ 
യോളവും ആട്ടിന്മുത്രം അതില് പകുതിയുമായി ചേത്ത 
വ്വംകൊട്ടം, മഞ്ചട്ടിപ്പ്യൊടി,നന്മാഠിക്കിഴഞ്ങതകരം, ചന്ദനം 
ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും എണ്ണയോടു സമം വെണ്ണ്ണയുംആ 
തില്പകുതി അപണക്കെണ്ണ്ണയും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അതു 
കൊണ്ട തേച്ചു കളിപ്പിചംക. മുന്നോ നാലോ ദിപസംകൊണ്ടെ 
ബാലഗ്രഫ ബാധകഠ ഒക്കെയും ശമിക്കും; 
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(ഹബുഷാകുസുമാദി തൈലം) 
൨൯. ഫബുഷാകുസു മാനന്താകരഞ്ജുത്വക്ഫലത്രയൈഃ। 

തൈലംശുദ്ധൊദകെപക്വമഭ്യംഗാരുഗ്രഹഫശാന്തികൃല്ഴയ 

അടയ്ക്കാമണിയന്ച്ചവ. കറുക, ഉ.ങ്ങിന്തൊലി, ത്രിഫല 
ഇവ അരച്ച പച്ചവെള്ളത്തില് കലക്കി ഫഎസ്റചേത്ത കാച്ചി 
യരിച്ചു അതുകൊണ്ട തേച്ചുക ജിപ്പി ൭ക. ഫലം മേല്പ്രകാരം 
തന്നെ. 

൩.൦. കയ്യാചുസ്തപനംമന൬ പൂതെനസരിദംബുനാ। 

ബലിരാനംചഫഛൊഭഞ്ചയഥാത്രൊപരിവക്ഷ്യതെ!॥ 

മേല്പഠറത്തചികിത്സകഠാക്കു പുറമെ ഇനി മന്ത്രഖണ്ഡത്തി 
ജംല് കാണടപ്പുടന്നപ്രക രം പുഴയിലെ വെള്ളംജപിച്ചു ഒഴിച്ചു 

കുളിപ്പിക്കയും ബലിദാനം, ഹോമം ഇവയെ ച്െചെയ്തയും വേണ്ട 
താകുന്നു. 

ഇതി വാഗ്ദാസൊചനാമകരാ മാനന്ദനാഥപണ്ഡിത പാര 

ശവെന്ദ്രകൃതാ വാരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം ത്രയ: 

സ്ര്രിംശസ്തുബകൊനാമ ത്രയ സ്്്രീംശൊഭ്ധ്യായ ഃ॥ 

ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം. 
ചതുസ്ര്രിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

പക്ഷിപിഡാ പ്രതിഷെധഃ 
ജു. സ്തുന്ദാദിഷുലിനിദ്ദിഷ്ടശ്ശുകനിഃക സ്യയചിന്മതെ। 

ഭിദ്യതെതല്പ്രകാര ശ്ചസംക്ഷെപെണാഭിധീയതെു 
സ്തുന്ദാദികളാകുന്ന ബാലഗ്രഫങ്ങളില്വഖെച്ച ശകുനീഗ്രഹം 

നാനാലിധമാകന്നുഎനാ ചിലരുടെപക്ഷം. എങ്ങിനെ നരനാ 
വിധമായി എന്നും നാനാലിധ മായതിനാല് ഗ്രഹിക്കപ്പെടേ 
ണ്ട ലക്ഷണഭേദങ്ങാഠം എന്തെല്ലാമാകുന്നു എന്നും ചികിത്സക 
ഉം ഏതെല്ലാംവിധത്തിലാകുന്നുഎന്നും രേം അദ്ധ്യായംകൊണ്ട 

ലിപരിക്കപ്പെടുന്നു. 
൨. സഎഷശകനിഃപക്ഷിചതുര്ദ്ധാസൌചഭിദ്യതെ! 

വസ്ധ്യാസ്ര്രിപുരുഷഃക്ലി ബഇതിലക്ഷ്മചഭിദ്യത്തെ 

ശകുനി എന്നത പക്ഷിയാകുന്നു. വസ്ധ്യയും സ്ര്രീയും പുരു 
ഷനും നപുംസകവും ഇങ്ങിനെ പക്ഷിഗ്രഹം നാലുപിധമാകു 

ന്ന. നാലിന്നും ലക്ഷണങ്ങഠ ഖവെവ്വേറെതസനനെ അതുകളേയും. 

അതാതിനെഠ ചികിത്സകളെയും ഇതിന്നുതാഴെ കാണിക്കുന്നു, 

7 ഇം 

ന് 
രം ന ി് 



ചതുസ്ര്രിംശാഭ്ധ്യായ ലാ... 

വസ്ധ്യാപിഡിത ലക്ഷണം 
൩. വന്ധ്യയാപീഡിതൊ ബാലൊജ്വരവാനാതിസാരകീ!। 

പിപാസാസ്കന്യവിദ്പെഷശോഷലച്ലൂദ്ദിസമന്വിത॥ 
ര. കാതരൊജാഗതരൂകശ്ചബലിദാനാടിഭിശ്ശമം॥ 

പ്രാപയെദൌഷധൈസ്റ്റിദ്ധൈരപിതത്സംഭവാന്ഗദാന് 
വസ്ധ്യയാല് ബാധിക്കപ്പെട്ട ബാലന് പനി, അതിസാരം, 

തുഡ്റിര്ദാഹം, മുലകുടിയായ്ക്കു, ശോഷം, ഛദ്ദി, ഞെട്ടല്, ൭.൨ 
ക്കമില്പായ്ക്കു ഇവയൊടുകൂടിയ വനായിരിക്കും. അതുകളെ ബലി 
ദാനാദികഠം കൊണ്ടും സിദ്ധങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാഷധങ്ങറഠാം 
കൊണ്ടും ശമിപ്പിക്കുക. ബലിദാനാദിക ളുടെ വിപരം മന്ത്രഖ 
ണ്ഡത്തില്നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊഠാക.ലമാഷധങ്ങളെെ ഇതിന്നു 
താഴെ കാണിക്കുന്നു. 

വസ്ധ്യാ ചികില്സാ 
൭. തൃൂണരാജശിഫാക്വാഥെദാശെരകശക്ടച് ശൃതം। 

തൈലംവസ്ധ്യാപനൊദായലിംപെല് സവ്യാംഗസന്ധീഷൂ 
കരിമ്പനവേരുകൊണ്ടെ കഷായംവച്ചു ഒട്ടകത്തിനെ കാഷ്ടം 

അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച ബാലന്െറഅംഗ 
സന്ധികളില് പുരട്ടുക. വന്ധ്യാബാധ ശമിക്കും. 

സ്മ്രിപിഡിത ലക്ഷണം 
൬. സ്പിയാഗഫീതൊബാലസ്സറു ച്യാല് സ്തന്ധപൃഷ്ഠടാവനാമവാ' 

൯ നിമുമൂര്ദ്ധാജ്വരച്ചുദ്ദിതൂഷ്ണാതിസരണാന്വിതല 
സ്പ്രിയായിരിക്കുന്ന ശകുന । ഗ്രഫത്താല് ബാധിക്കപ്പെടവ 

നായ ബാലനു സ്തന്ധപൃഷ്ടങ്ങളിചും മൂര് 3ധാഖിങ്കലും താല യോ 
ടുതൂടിയവനായും പനി, ഛദ്ദി, തണ്ണിര്ദാഫം, അതിസാരംഇവ 
യോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും. 

സ്പ്രി ചികിത്സാ 
.൧. ഖരമഞ്ജുരികാമുലകഷായെവചയാശ്ൃതം॥ 

തൈലംസന്ധിഷുലേപെനസ്ത്രിശകന്യാമയാന്ജയേല്। 
ക വിഷ്ണുപാദൊദകസ്താനംതുതു സിദള ധാരണം! 

ബലിദാനഞ്ചഫഹൊമശ്ചമന്ത്രതന്ത്രപിദാകൃതഃ॥ 
വലിയകടലാടിചെര് കൊണ്ടെ കഷായംവച്ച വയമ്പ അര 

കലക്കി എണ്ണുചേത്തകാച്ചിയരിച്ച സന്ധികളില് പുരട്ടക. മെ 
ല്പറതഞ്ഞ രോഗങ്ങഠാ ശമിക്കും. വിഷ്ണണുപാദതീത്ഥംകൊണ്ടെ കു 
കിപ്പിക്കയും തുമുസിപത്രത്തെ ധമിപ്പിക്കയും ബലിദാനത്തെ 



൫൭൪ ആരോഗുൃകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ചെയ്തയും ഹൊമത്തെചെയ്തുയും മേല്പറഞ്ഞ ബാധ ശമന 

കരങ്ങളാകുന്നു. 

പൃരുഷപിഡിത ലക്ഷണം 

൯. പുരുഷെണഗൃഹിതസ്സ്റ ്യാന്നിമുമുദ്ധാക്ശമാന്പിതഃ। 
ഛദ്ദ പൃതീ സാരദാഹാഡ്ൃസ്തനദ്വേഷീചബാലകടയ 

പുരുഷ നായിരിക്കുനന ശകന്ിഗ്രഫത്താല് ബാധിക്കപ്പെട്ട 
ലനായ ബാലൻ മുദ്ധാവില് താഴ്ച ഷോടും തതുച്യയോടടം ഛദ്ദി, 
അതിസാരം, ചുട്ടുനീറല് ഇലയൊടും സ്തൃനദ്വെഷത്തോടേംകൂടി 
യവനായി ഭവിക്കും. 

പുരുഷ ചികിത്സാ 
൧ഠ. ബലിദാനെൌനഫോമൈശ്ചസിദഭധ മന്ത്രപ്രപ്പത്തിതൈഃ! 

തസൃസംശ മനംകൃത്വായൊജയെ ദൌഷധംതതഃ॥ 

ബലിദാനാടികളമെചെയ്യ മേല്പറഞ്ഞ ബാധയെ വേര്പെ 

ടത്തി അതിന്െറ ശേഷം അതാതുരോഗങ്ങറഠാക്ക മേല്പഠഞ്ഞ 
പ്രകാരം ചികിത്സകളെ ചെയ്തു. 

ലി [ ഴ് റ റ ] ൧൧. ഗൃപത്രസമീിപത്രചചാസഷപചൊരമകെഃ 
കൃണ്ിതൈവ്വിഫിതൊധ്മപപുംവിഹംഗമരൊഗനുല്! 

കഴുകിന്െഠറ ചിഠകം. വന്നിയിലം,വയമ്പ. കടകം കച്ഛൂരിക്കി 

ങ്ങ ഇവ പൊടിച്ചു അതുകൊണ്ട പുകയ്ക്കുക. മേല്പറഞ്ഞ 

ബാധയും അതഹേതുവായിട്ട ഉണ്ടായ രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

ഷിബപീഡിത ലക്ഷണം 

൧൨. ശീബെനുപീഡിതൊ ബാലസ്തയന്ധപൃഷ്ടാവനാമവാന് ! 

ശുഷ്ഷ്യൊര ഭകണ്ണപക്ത്രശ്ചസ്യാച്ചച്ഛുദ ചൃതിസാരലാ൯! 

' നപുംസക മായിരിക്കുനാ ശകന്ിഗ്രഹത്താല് ബാധിക്കപ്പെ 

ട്ടവനായ ബാലനു സ്തൃന്ധപൃഷ്ടങ്ങളില് തച്ഛേയോടും.കൂരസ്സം ം 

ണ്ണം; വകത്രം. “രം പ്രദേശങ്ങളിര ശോഷത്തൊടും ഛദ്ദി, അ. 

തിസാരം ഇഖയോടുംകൂടിയ വനായി ഭവിക്കും. 

ക്കിബ ചികിത്സാ 

൧൩. ധൈജയന്തിീരസെപക്പംവചാകൂമ്മാസ്ഥിഘതിഭിഃ। 

തൈലംസന്ധിഷ്യ, ലെപെയഗ്റുിബാസ്ധെജഗദാന്ജയെല് 

ര് 

പമേഞ്ഞയിലനീരില്ലയമ്പ,ആമയോട പിനാഠിഇവ ആ 

രച്ചുകലക്കി എണ്ണുചേത്ത കാച്ചിഅടിച്ചു അംഗസന്ധികളില് 



ചതുസ്രിംശാദ്ധ്യയേഃ ൭൭൭ 

പുരട്ടക.മേല്പഠഞ്ഞ പക്ഷിയുടെ ബാധയും അതകെതുവായി 
ട്ടണ്ടായരോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 
൧൪. ശസ്യതെബലിദാനാദി സവ്യമാത്രാപിബാധകെ। 

ഗ്രഫന്നിപ്പത്തെച്ല്വൊക്ത ംകയുാദൊഗെനുബന്ധിന!! 

ബലിദാനംമുതലായ പ്രപ്ൃത്തികമ്കൊക്കയും ചെയ്തുകൊഠാ 

ക. ഗ്രഫബാധ നിപ്പത്തിച്ചതിന്െറശേഷം ചിലരോഗങ്ങഠം 
പിടാതെനിസാല് അതാത രോഗങ്ങഠാക്ക മേല്ലിവരിച്ച പ്ര 
കാരം ചികിത്സച്െയ്തുകെൊഠംക. 4 

പക്ഷിപിഡാ സാമാന്യ ചികിത്സാ 

(പാനലേപാദികഠക്കു തൈലം) 

ചൂ൫. ക്യണ്ണാല്കുക്കു ടനിഷ്കാനാദാഹൃുതെപടപിീഡിതാല് | 
തൈലംപചെദസെക ല്ല്യൈസ്സല്ഫലൈരെവതജജയെല്॥ 

൧൫. പാനലെപാദിയൊഗെനപക്ഷിപീഡാകൃതാ൯ഗദാന്! 
നിയച്ഛുത്യഖിലാനാശുതദ്രജൊധൂപന്മാച്ചതാ൯॥ 

കോഴിപ്പയഠ സമൂലം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത അതില് ., 
കോഴിപ്പുയഠിന്കയേ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണ ചേത്ത കാച്ചിയ 
രിച്ച സേവിപ്പിക്കയും സന്ധികളില് പുരട്ടകയും മ ദഥാവില് 
തേപ്പിക്കയും ചെയ്തു. പക്ഷിപിഡകള്ളെല്ലാം ശമി ക്കം. കോഴി 
പ്യയഠ സമൃ ലം, പൊടിച്ച അതുകൊണ്ടുപുകയ്ക്കുക. എന്നാലും 
ശമിക്കും. 

(നിംബപുഷ്റ്രാദി തൈലം) 

൧൬. നിംബപുഷ്ലാളിമത്സ്യാക്ഷീദൂവ്വാഗരജികാരസെ। 
വചാകല്പഛശൃതംതൈലംതതൊര്്ൂയസ്തരംഗുണെഃ॥ 

ലേപ്പിന്പുവ്വ, കഞ്ഞുണ്ണി, മീനങ്ങാണി, കറുക. കരജെ 
കത്തില ഇവററിന്ദനിരില് വയമ്പ അരച്ചുകലക്കി എര്്ല്റചേ 
ത്ത കാച്ചിയരിച്ച അതുകൊണ്ടു പാനലെപാദികളെ ചെയ്യി 
പ്പിക്കു. പക്ഷിപീഡകഠം ഉടനെ ശമിക്കും. 

(കളിപ്പിപ്പാന് വെള്ളം) 
൧൭. വടപിപ്പുലപിപ്രദൂലിഷ്വൊദുംബരവല്പ,ലൈഃ। 

സ്ത്ാനാത്മെശൃതമം ഭശ്ചശസ്വയതെപക്ഷിയക്ഷണി! 
പേരാലിന്തൊലി, അരയാലി൯തൊലി, പ്ലാശിന്തൊ 

ലി, കൂവളത്തിന്തൊലി, അത്തിത്തൊലി ഇവയിട്ട വെള്ളം 
വച്ചു കുളിപ്പിക്കുക. 



൭൬% ആമൊഗുകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

(പക്ഷിപീഡിതത്തെ കിടത്തെന്ടെംപ്രകാരം) 
ഫവ്യ. അധൌതെവസഠയെപ്രാതിലൊമ്മെനാലിഖ്യമാതുകാഃ। 

ആര്ദ്രയാനിശയാതച്ചുഹരിതാലെനധൂപയേല്! 
൧൯. ആസ്തിയുസഷപാംസ്ൃത്രപികിയുധപജളത്വിഷഃ 

ആധായനിംബപത്രാണിപ്രാന്തെഷപരിതൊസ്യച॥! 
൨൦. ദിപംസഷപതൈലെന്പ്രജ്വാ ല്യാന്തിക സിമനി। 

സംപ്രൊക്ഷ്യചവചാതൊയൈഃപരിതസ്തത്രവാസസിൻ 
൨൧. ശായയെല് ബാലകംപക്ഷിഗ്രഹഫബാധാസമന്വിതം। 

അരോഗഃപ്രഫരാദ്ധെനശായിതസ്സുഭവെഭ്ധ വം॥ 
നിലത്ത കോടിഖസ്രൂം ലിരിച്ച അതില് പച്ചമഞ്ഞഠാകൊ 

ണ്ട അകാരാദ്യക്ഷരങ്ങളെ വിപരീതക്രമേണ എഴുതി പൊന്ന 
രിതാരംകൊണ്ടു പുകച്ച ലെത്ത കടുക ആവസ്രത്തില്ചിതരി 
അതിന്െറ വക്കത്തു ചുററും ഖെപ്പിന്െറ ഇല വെച്ച സമിച 
ത്തിങ്കല് കടുകെണ്ണുകൊണ്ടൊരു വിളക്കും വെല്പ വയമ്പ പച്ച 
വെള്ളത്തില് അരച്ചുക ലക്കി ലസ്രരത്തിലെല്ലാടവും തളിച്ച പ 
ക്ഷിബാധയോടുകൂടിയ ശിശുഖിനെ ആ വഖസ്രുത്തില് കിടത്തു 
ക. എന്നാല് മു, ന്നെമുക്കാല്നാഴികകൊണ്ട ആ ശിശുവിനാപ 
ററിയ പക്ഷിബാധയും അതുനിമിത്തമായി ഉണ്ടായ സകല 
രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

൨൨. അജിനെദ്വീപിനൊബാലംശായയിത്വാശിഖാഞ്ച 
ലെ| കൃഷ്ണുമ ജ്ജാരരൊമാണിബദ്ധ് നിയാദ്വാതദാതുരം| 

പക്ഷിപിഡയൊടുകൂടിയ ശിശുവിനെ പുലിത്തൊലില് കി 
ടത്തി കറുത്തച്ചച്ചയുടെ രോമം കുടുമയുടെ തലയ്ക്കു കെട്ടുക 
യൂമാം. എന്നാലും പക്ഷിചിഡ ശമിക്കും. 

(മാതൃകാഭസ്മം) 

൨൩. ഭൂവ്യാസിദ്ധാത്ഥഗൊലൊമീസഹദെലീസ്ഥിരായുഗൈല്॥ 
നിംബ തൂരശമീസാരരുരുചമ്മഫിമദ്വയൈഃ॥ 

൨൪. ക്ഷീരിപ്പക്ഷകദംബത്വക്പലാശകുസുമോല്പലൈഃ। 
ബ്ലഹത്।ംജനീിദ്വന്ദ്വവില്വമുലകപീതനൈഃ॥ 

൨൭. ശാരിബാകുഷ്ടയഷ്ട 0൨വമഞ്ജിഷ്യാഗരുകുംക മൈ ഃ। 
ത്രിഫലാധെല്പനിഗുണ്ഡീസ ലിലൊശിരദാരുഭ!॥ 

൨൬. ഖരമഞ്ജിരികാമു - ത ളു സികാഷ്ബബ്ദരൈഃ। 
ദൂവ്യാഫംസചപടിശക്രതാഡാഡിമബീജകൈ 

൨.൭. പഞ്ചാനാംഭിധാവള്ണാനാംശകൃല് ഭിശ്ചയുതൈഗ്ലവാം! 



ചതുസ്ര്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൫൭൪൭ 

 ഭശ്ദൈന്നിവ്ൃത്തിതംഭസ്മസമ്യശ്ധവളുതാംഗതം 

൨൭. സ്റ ഘാനാമികയസീനൊബാലചന്ദ്രവതംസിക
ാം| 

സെരെവര്ട്ടാ്മകടെപെതാംലെചേയത്രയശോദിനീം 

൨൮. അസിതാബ്ദപ്രഭാംസല്യൈരഖസലപ്ധയശ്ചബാഹുഭ
ിഃ 

അസിതശ്വെതപാലാശരക്തപീതെഗഭസ്തിഭിഃ 

൨൯. ചാപംബാണംഭൂജംഗഞ്ചഠണഡാമരുകംസദാ। 

പാനപാത്രംകൃപാണംചശ്തുലംഘണ്ടാംചസസ്വനാ
ം 

൨൦ മഖരഞ്ചദരംശശ്വദ്ദീപ്രംചക്രഞ്ചബിഭ്ൂരതിം।, 

സന്ധ്യാര ക്ത ഗരുദ്വന്ദാംശൊണൊരൊജഭരാ തുരാലയ 

൩൧. താമ്ര ചഞ്ചുപുടാം ധ്യാത്വാപക്ഷിദുഗ്ലാഫ്വയാംശിവാം!
 

സഫസ്സകൃത്പസ്തന്മത്ത്ര മാവത്ത്യദ് ഡ്ഥമാനസ 

൩൨. തല് ഭസയധാരയെന്മു ഭധിഫാലെഷ്വപിചസസ്ധിഷ്ട! 

സദ്യസ്സിദ്ധികരൊയോഗഃകശ്ചിദെഷപ്രദശിതഃ॥ 

൨൩.ആലംബഃപക്ഷിപിഡാല്ലെ പതിതസ്യന സംശയഃ! 

തദിദംമാതൃകാഭസൂകെഖലാദ്ധാരണാദപി! 

൩ ര'.സവൃഗ്രഫാമയൊന്മാദഘൊരാപസ്തുതിനാശനം। 

ടു സ്വപ്പശമനംമുത്യുഹരംചമുനയൊലിടുട്ല 

കറുക, വെങ്കെടക., വയമ്പ,പുപ്വാംകറുന്തല, മാരിലവേരൃ 
മുവ്വിലവേര, വെപ്പിലം വന്നിക്കാതല, കൃഷ്ണുമൃഗത്തിന്തൊല, 
ചന്ദനംരക്തചന്ദനം.നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി.,കടമ്പില്തൊ 
ലി, പ്ലാശിന്ചുവംചെങ്ങഴിനീര്കിഴങ്ങ, ചെരുലഴുതിനലേരൃ 
ലെഠാലഴുതിനപചേര, വരട്ടമ ഞ്ഞ, മരമഞ്ഞത്തൊലി, കൂവളു 
ത്തിന്വേര. കല്ലാലിന്തൊലി, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കൊട്ട്ം,ഇര 
ട്ടിമധുരം.മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി,അകില,കുംക മംത്രിഫല,പിഴാലരി, 
കരുനൊച്ചിചേര, ഇരുലേലി, രാമച്ചം, ദേവതാരം, വലിയക 
ടലാടിവേരംതു ളൂ സിത്തടി,ചെറുതേക്കിന്പേര, പചെരുംകുരുമ്പ 
വേര,നിലംപരണ്ട,ഉ.ഴിഞ്ഞംതാളിമാതളലിത്ത., കറുത്തപശ്ും 
വെമുത്തപശു,ചുവനാപശു, മഞ്ഞപ്പുശു, പലനിഠമായപ്പതു 
ഇവററിന് ചാണകം ഇവമക്കക്കൂടെ ഇടിച്ചുരുട്ടി ഉണക്കി ചു 
ട്ടനല്ലഭസ്കമാക്കി അതില്നി കുഠെ എടുത്തലരുപാത്രത്തിലാ 
ക്കി മോതിരപിരല് കൊണ്ടുതൊട്ടിരുന്ന് ചന്രരക്കലച പൊന്കിരീ 
ട്രംമുതലായതകൊണ്ടുശോഭിച്ചിയഞുന്നശിരസ്റസ്സൊടും മുന്നതൃക്ക 
ണ്ണുകളോടുംകാരമേഘമെഗാപോലെ കറുത്തനിറത്തോടും കവറു 
പു, വെളുപ്പ, പച്ചം ചുവപ്പൃമഞ്ഞ ഈ നിറത്തില് ഇടത്തുംവ 
ലത്തുമുള്ളഅയ്യഞ്ച തൃക്കൈകഠംകൊണ്ട വില്ല,ശരംപാമ്പതാ 

ന൩െ. % 



൫൭൮ ആരൊധ്ൃയകല്ലദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

നെ ശബ്ദിക്കും: ചെറുതുടി, പാനപാത്രം, വാമു.ശുൂലം, എല്ലാ 
' സമയവും ശഞ്ചുത്തോടുകൂടിയമണി, മേല്പ്രകാരമിരിക്കനന 
ശംഖഏററവും തേജസ്സ്സോട കൂടിയായിരിക്കുന്ന ചക്രം, ഇവ 
യെ ധരിച്ചിയങ്ങുന്നവളായി ചുവന്ന ചിറകുകളോടും ചെന്താ 
മരമൊട്ടുപോലെ ചുവന മുലകമോടും ചെമ്പിന്, നിറമായ 
കൊക്കോടുംകൂടിയവളായി പക്ഷിദുഗ്ശാ എന്നു പ്രസിദ്ധയായ 
ദേഖിയെ ദുഡചിത്തനായി ധ്യാനിച്ച പക്ഷിദുഗ്ലാമന്ത്രംആയി 
രം ഉരുജപിച്ച ആ ഭസ്മത്തെ മുദ്ധാവിലും നെററിമേലും സ 
ന്ധികളിലും ധരിപ്പികക. 

൩൫. സംക്ഷിപ്യപൃഥുഗെവെത്ഥംശകനിഗ്രഹഫസാധനം! 
സമൃങ് നിദ്ദിഷ്ട മസ്കാഭിര്ദ്രഷ്ടപ്യൊന്യൃത്രലിസ്കൂരഃ॥ 

ശകുനിഗ്രഹ ചികിത്സയെ ഞാന് സംക്ഷേപിച്ചു ഇങ്ങിനെ 
പറഞ്ഞു. ഇതിന്െഒ ലിസ്ക്രാരത്തെ അന്യഗ്രന൧ങ്ങളില്നൊ 
ക്കിഅറിഞ്ഞു കൊഠാക. 

ഇതി പാഗദ്ദാസൊപനാമകരാമാനന്ദ നാഥപണ്ഡിത പാര 
ശവെന്ദ്രകൃതാ ലാരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം ചതു 
സ്ര്രിംശസ്തബകെൊനോമ ചതുസ്ര്രിംശൊദ്ധ്യയഃ 

ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാ ലചികിത്സായാം 

പഞ്ചത്രിംശാദ്ധ്യായ പ്രാരംഭഃ 
പ്രാകാരയൊഗപ്രകുര ണം 

൧. അഖ്യാതബഫവൊരൊഗാദൊഷവൈഷ മൃഫെതവഃ। 
പ്രാകാരയൊഗൈ പ്രാഗെവപാലയെദെവവഖാശിതശും॥ 

പാതാദിദോഷവൈഷമ്യം നിമിത്തമായിട്ടു ഉണ്ടാകു ആ 

നേകരോഗങ്ങറം അതാതിന്െറ ചികിത്സകളോടുടകൂടെ ഈശാ 
സ്രുത്തില് പകപ്പെട്ട അതിനെ അനുസരിച്ച അതാതുരോഗ। 
ങ്ങഠം ഉണ്ടായാല് അതുകഠാക്ക ചികിത്സിക്കുനതിനെക്കാഠഠമു 
യെതനൊ ജാതമാത്രാദിക ളായ ബാലന്മാക്ക ദോഷലൈഷമ്യ 
ത്തിന്നു ള്ള അവസരങ്ങളുടെ പരിഫഹാരത്തെ ച്ചെയ്യനാവയായ 

യോഗങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് രക്ഷിക്കുനാത നല്ലതാകയാല്അതുതമെമെ , 

ചെയ്തയുമാം. അതിനാ ധേണ്ടുന യോഗങ്ങളെ പ്രാകാരയൊ 

ഗങ്ങളെന പരിഭാഷകൊണ്ടു പവ്വാചായ്യുന്മാര വ്യവഹരിച്ചു! 

രിക്കുന്നു. ലു 

൨. പ്രാകാരാഇവശത്ര,ഭ്യൊയെരക്ഷന്തിപപുശ്ശിശൊ। 
പ്രാകാരയൊഗാംസ്താനാഹുസ്താന്ബ്രപിമിപൃഥഗ്വിധാന൯ു!! 



ച്ഞ്ചത്രിംശാദ്ധ്യായ രന്൪െ 

മതിലുകാം ശത്രുക്കജില് നിസ ഗൃഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതുപേഃ 
ലെ യാവ ചില സിദ്ധൌഷധങ്ങറാ രോഗങ്ങളില് നിന്ന ദേഹ 

ത്തെ രക്ഷിക്കുന്നുചപൊ ആ രഷധങ്ങക്കെ പ്രാകാരയോഗങ്ങ 

0 എന്ന പറയുന്നു. പ്രാകാരമെന്നത മതിലാകുന്നു. പ്രാകാത 

ങ്ങംപോലെ ഇരിക്കുന്ന യോഗങ്ങഠാ എന്തത്ഥം. മേല്പറഞ്ഞ 

യോഗങ്ങാം ജാതമാത്രാദിക ക്ക വെവ്വേറെയാകയാല് ബഹു 

പിധങ്ങളാകുന്നു. അതുകളെ പ്രത്യേകം വിവരിച്ച ഇതിന്നു താ 

ഴെ കാണിക്കുന്നു. 
ജാതമാത്രസ്യ 

൩. ജാതമാത്രസ്വസ്ലാഫംപ്രാതസ്റ്രിപദികാരസം ! 

പിന്ദുത്രയ മിതംസിഞ്ചെദ്വചയാസഫമു ദന 

ജതേമാത്രനായ ബാലന്െറ മ, ദ്ധാപില് ജനിച്ച ദിചസത്തി 
നെറ പിറഠന്നാഠാമുതല് ഏഴുദിചസം പുലച്ച സമയങ്ങളില് 
നിലമ്പരണ്ട നീരില് വയമ്പ അരച്ചുകലക്കി മുമ്മൂന്നു തുള്ളി ഒ 
ററിക്കുക. 

൪. യഥാവദ്ദീപ്യമാനത്വമഗ്നെസ്വസ്ഥാനസംസ്ഥിതിഃ 
ദൊഷാണാംമരുദാടീനാംഗ്രഹഫൈദുദ്ധഷതാപിച! 

൭. എതാവന്തിഫലാന്യാഹുരെകസ്യാസ്യയമഫഷയഃ ! 
മണിമന്ത്രൌഷധാനാംയഃപ്രഭാവസ്സറമഫാനിതി ॥ 

മേല്പറഞ്ഞ പ്രയോഗത്തിനന്െറ ഫലങ്ങഠാ അശഗ്ധനിക്ക ചെ 
ണ്ദംവണ്ണുമുമ്ള ദീപ്തിസം ഭവവും പാതാദിദോഷങ്ങളുടെ സ്വ 

സ്ഥാനസ്ഥിതിയും ബാലഗ്രഹങ്ങക്ക ബാധിച്ചുകൂടായെന്നുള്ള 
അവസ്ഥയുമാകുന്നു. ജാതമാത്രന ചെയ്യേണ്ടതാകയാല് ഇരു 
ര യോഗങ്ങളെക്കാഠം മുഖ്യമായ മേല്പറഞ്ഞു പ്രയോഗത്തെ 
കുറിച്ച മഫഷിമാര് മണിമന്ര്രൌഷധങ്ങളുടെ ശക്തി വലുതാ 
യിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത ഹേതുവായിട്ട് 
മേരപഠഞ്ഞ ഫലങ്ങഠം ഇതുകൊണ്ട സംഭവിക്കുമൊ എ 
സംശയിക്കരുത. 

പക്ഷാതിതസ്യ 

൬. പക്ഷാതീതസ്യസപ്ലാഹംപ്രാതഃപാനായകല്പയെല് ! 
വില്വാംഗപഞ്ചകക്ഷൊദംധാത്രീസ്വരസഭാലിതം 

പക്ഷാതിതനായിരിക്കുന്ന ബലേനെ ഏഴുദിചസം കൂവള 
ത്തിനെഠ പഞ്ചാംഗങ്ങറം പൊടിച്ച നെല്ലിക്കനീരില് സെഖി 
പ്പിക്ക. ഫലം മെല്പ്രകാരംതന്മെ പതിനഞ്ചദിഖസം തിക 



൭൮൮൦ ആരോഗൃകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാഠ 

ഞ്ഞ ബാലനെ പക്ഷാതിതനെനാ പദംകൊണ്ടു ഗ്രഫിച്ചുകൊ 
ക. 

മാസജാതസ്യ 

൭. മാസജാതസ്യസച്ലാഫംത്രായന്തിശൃതസപ്പ്രീഷാ ! 
മുസ്താഫിംഗുലിളുംഗാനാരേജഭപ്രാതഃപ്രശസ്യതെ ॥ 

. ഒരു മാസം പ്രായമായ ബാലനെ ഏഴ ദിചസം മുത്തങ്ങക്കി 
ഴങ്ങ, കായം. പിഴാലരി ഇവ പൊടിച്ച ബ്രഹ്മിനീരില് ചേത്തു 
കാച്ചിയ നെയ്യില് ചേത്ത രാവിലെ സേധിപ്പിക്കു. 

ത്രൈമാസികസ്യ 
൮൮. ത്ര മാസിക സ്യസഘ്ലാഫംസപ്യ്യൊഷംശാരിബാരജഃ॥ 

പ്രാതഭപ്രശസ്ൂമാശായനവനീതസമന്വിതം॥ 
മന്നു മാസം പ്രായമായ ബാലനെ ഏഴ് ദിചസം ത്രികട 

വും നന്ഥാഠിക്കിഴങ്ങിന്െ കയറലും കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച ഖവെണ്ണു ചേ 
ത്ത രാവിലെ സേവിപ്പിക്ക. 

ഷാണ്മാസികസ്യയ 
൯. ഷാണ്മാസികസ്യസപ്ലാഹംമുസലീകന്ദജംരജഃ॥ 

സല്പ്യൊഷംമമു സംയുക്തംപ്രാതരാശായദാപയെല് ॥ 

ആറു മാസം പ്രായമായ ബാലനെ ഏഴ് ദിചസം നിലപ്പന 
ക്കിഴങ്ങിന്െറ ഉ.യറലും ത്രികടുവും കൂട്ടിപ്പൊടിച്ച തേ൯ ച്ചേ 
ത്തരാവിലെ സേവിപ്പിക്കു. 

എകാങ്ദുസ്യ 
൧൦. എകാബ്മുംപ്രഥമെ മാ സിസപ്ലാഫമരുണൊദയെ | 

ധാത്രീമുസ്താരജെവ്യൊഷമ ധ്വാ ഡ്യയംപ്രാതരാശയെല്! 
൧൧. ദ്വിതിയൌവനീതെനസംയുക്തംതത്തൃതിയകെ | 

സസിതംകൊഷ്ണ്ുുതൊയെനുചതുത്ചെമാക്ഷികാന്വിതം! 
൧൨. പഞ്ചമെപ്പഞ്ചകൊലസ്യരജ സാസഫസ്ഡ്റ്രിഷാ | 

ഷ്ട ജീരകക്ട്്ലാ ഭ്യാംസഹിതംമാക്ഷികെണച॥ 

൧൩. സഘ്മെഡാഡിമപ്പെഷേസായുക്തദേധിമസ്ത്നാ 4 
അഷ്ടമെഗ്രന്ഥികാമ, ലകലിംഗശ്ൃത സപ്പ്രിഷ ॥ 

ഫര്. നവമെവെല്ലകൃഷ്ണുാ ഭ്യാംസഫിതംമധുനാസഘ। 
ദശമെജീരകല്യൊഷസഘിതംസിതയാസഘാ! 

൧൫. എകാദ ശെജാക്ഷീരെണതമഥൈവദ്വാദശെപുനഃ। 
സിതാജിരകയുക്തംതല്ഗപ്യെൌപയസെഷ്യതെ ॥ 



പഞ്ചത്രിംശാദ്ധ്യായടജ ൪൫൮൧ 

ലര വയഡ്സ്റായ ബാലനെ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ്റിന്െറ .തആആ 

 ഭ്യമായ മാസത്തിങ്കല് ഏഴ7ദിലസം നെല്ലിക്കയുടെ ൭ഠലും മു 
ത്തങ്ങയുടെ ഉലും ത്രികടുവും കൂട്ടിപ്പ്പൊടിച്ച തേ൯ചേത്ത 

രാവിചെസേപിപിക്ക. രണ്ടാമത്തെമാസത്തിദംല്മേല്പറഠറഞ്ഞ 

കയവലുകഠം രണ്ടും കൂട്ടി പെണ്ണ ചേത്ത മേല്പ്രകാരം സേ 
ലിപ്പിക്ക. മുനാമത്തെമാസത്തിങ്കതമേല്പഠഞ്ഞ ഉഈഠലുകഠം 
പഞ്ഞസ്വാര ഇവ ലഗ്നിച്ച കാച്ചലെള്ളത്തില് കലക്കി മേമ്പ്ര 

കാരംസേധിപ്പിക്ക. നാലാമത്തെ മാസത്തിക്കല് മേല്പറഞ്ഞ 
ഉ.യറലുകം പഞ്ചസാര ഇവ ഒന്നിച്ച തേനില്ചാലിച്ച മേല് 
പ്രകാരംസേവിപ്പിക്ക. അഞ്ചാമത്തെമാസത്തില് മേല്പറഞ്ഞ 
ഉഈറലുകഠം രണ്ടും കാട്ടുതിപ്പുലിചേര കാട്ടുമുളുകിന്ലേരകൊടടു 
വേലിക്കിഴങ്ങ, തിപ്പലി, ചുക്ക. ഉ വററിന്പൊടിയുംകൂട്ടി ഗെ 
യ്യില്ചാലിച്ച മേല്പ്രകാരം സേവിപ്പിക്ക. ആഠാമത്തെമാസ 
ത്തിങ്കല് മേല്പറഞ്ഞളൌറലുകഠം രണ്ടും ജിരകംൃതിപ്പലിഇവ 
റഠിന് പൊടിഷുംകൂട്ടി തെനില് ചാലിച്ച മേല്പ്രകാരം സേവി 
പ്പിക്ക, ഏഴാമത്തെമാസത്തിങ്കല് മേല്പറഞ്ഞ ഉയറലുകഠാര 
ണ്ദം താജിമാതളങ്ങയുടെരാടത്രികടുഇലററിന്പൊടിയും കൂ 
ട്ടി തയിര് വെള്ളത്തില്കലക്കി മേല്പ്രകാരം സ്േവധിപ്പ്റിക്കു. എ 
ട്ടാമത്തെ മാസത്തിങ്കല്മേല്പഠത്തെ ഉയറലുകഠാരണ്ടുംകൂട്ടികാ 
ട്ടതിപ്പലിലേര, കുടകപ്പാലയരി ഇവകൊണ്ടുകാച്ചിയനെയ്യില് 
ചാലിച്ച മേല്പ്രകാരം സേധിപ്പിക്ക. മമ്പതാമത്തെമാസത്തി 
കത മേല്പഠത്തെ ഉരറലുകഠാ രണ്ടും വിഴാലരിതിപ്പുലിഇല 

ററിന്പൊടിയുംകൂട്ടി തേനില് ചാലിച്ച മേല്പ്രകാരം സേവി 
പ്പിക്കു. പത്താമത്തെമാസത്തിങ്കല് മേല്പറഞ്ഞ ഈഠലുകഠാ 

രണ്ടും ജീരകം ത്രികടു ഇപററിന്പൊടിയുകകൂട്ടി പഞ്ചസാരചേ 
 ത്തമേല്പ്രുകാരം സേവിപ്പിക്ക. പതിനൊന്നാമത്തെമാസത്തി 

ഒരു മേല്പറഞ്ഞ റലുകഠം രന്ടുംകൂട്ടി ആട്ടിന്ചാലില്മെ 
അപ്രകാരം സേവിപ്പിക്ക. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിങ്കല് മേല്ല 
ഞ്ഞെ മറലുകഠാ രണ്ടുംപഞ്ചസാരയുംജീരകത്തില് ചൊടിയും 
കൂട്ടി പശുവിന്പാലില്കലക്കി മേല്പ്രകാരംസേധിപ്പിക്കു. 

രയ്ൂസ്ത 
൧൪. ത്ര്യബ്ബസ്യപ്രഥമെമാസിഗുള ചീപിപ്പലീചചാ।ഃ 

ൃ൪ണ്ണ്ണിതാസ്സുപ്പ്യിഷാദദ്യാത്സപ്പാഹംസമശക്കരാഃ॥ 

൧൬. ദ്വിതിയെപ്പ്യൊഷയഷ്ട_യ0ഫ്വ വചാസിന്ധൃ ല് ഭവാഭ 



൫൮൨ ആരോഗ്യകല്പദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

യാ । തൃതീയെവെല്ലമുസ്നൈലാവചാനാഗരപിപ്പലീം॥ 
൧൭. ചതുത്വെചാരിബാല്യൊഷവചാജീരകകൈശികീഃ। 

പഞ്ചമെഡാഡിമാംഭൊദവചാ ധാന്യകമാഗധീഃ॥ 
൧൮. ഷദഷ്ഷ്നെവൃശ്ചിപഭൂനിംബവചാക്ഷീരതരുത്വചഃ। 

സഫ്തമെസ്ൂപ്യപരണ്ണ്്യബ്ദവിരദ്ധിചചലാവചടേ! 
൧൯. അഷ്ടമെദ്രോണപുഷ്ലാബങ്ലവചാദ്വിജത രത്വച&। 

നവമെത്രായമാണാബ്ദവചാകടചമാഗധിീഃ॥ 
൨൦. ദശമെ മാലതിപുഷ്ഠവപചാജീരകകൈശികീഃ। 

എകാദശെശ മീപത്രജീരകാഗ്നിവചാകണാഃ॥ 
[ 

൨൧. ദ്വാദശെജലദപ്യൊഷഡാഡിമാമലകാന്വിതാഃ! 
വെല്പതാലിസപത്രാഗ്നിപശുഗന്ധാഭയാലചാഃ॥ 

മുന്നു സംവത്സരംതികഞ്ഞബാലനെനാലാംസവത്സരത്തി 
ന്െറ ആദ്യമാസംമുതല്ക്ക അതാതുമാസങ്ങളില് എഴെഴുദിച 
സം ചിററമുതിനെഠ ഉറല്ംതിപ്പുലി, പയമ്പ, ഇവയും. തരിക 
൭ ഇരട്ടിമധുരം, വയമ്പ, ഇത്തുപ്പ, കടുക്ക, ഇവയും വിഴാലരി 
മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരി, വയമ്പം ചുക്കും തിപ്പലി, ഇവ 
യും നന്ധാറിക്കിഴങ്ങ. ത്രികട്ട പയമ്പ., ജീരകം. മാശിക്ക, ഇ 
വയും താളിമാതകൂുഞ്ങയുടെ മാട,മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, വയമ്പ,.കൊ 
ത്തംപാലയരി, തിപ്പലി, ഇലയും തമിഴാമചേര, പുത്തരി 
ണ്ടലേരിന്മേല്തൊലി, വയവ, നാല്ലാമരത്തിന്തൊലി ഇവ 
യും കാട്ടഴുിന്ചേര, കാട്ടപയഠഠിന്ലേര മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം 
കൊവക്കിഴങ്ങ, കാട്ടുമുതിരലേര, തിപ്പലി, പയമ്പ, ഇവയും 
തുഃപപ്യവം; മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, വയമ്പ; പ്ലാശിന്തൊലി, ഇവ 
യും ബ്രഹ്മ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, വയമ്പ, കുടകപ്പാലയരി, തി 
പ്പുലി, ഇവയും പിച്ചുകച്വം, വയമ്പം. ജീരകം. മാശിക്ക ഇ 
വയും. വന്ധിയില, ജീരകം. കൊട്ടലേലിക്കിഴങ്ങം, വയമ്പതി 
പലി, ഇവയും മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ ത്രികടുട,താളിമാതളങ്ങയുടെമാ 
ടം, ഇവയും മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ ത്രികട.,താളിമാതളുങ്ങയുടെ ഓ 
ട., നെല്ലിക്ക, വിഴാലരി, താലീസപത്രം, കൊടുചേലിക്കിഴങ്ങം 
വെതുത്തവേളുധവേര, കടുക്ക, വയമ്പ., ഇവയും പൊടിച്ചു ക്രമ 
ത്താലെ അതാതപൊടികഠാ പഞ്ചസാരയും നെയ്യുംചെത്തരാ 
ലിലെസേധവിപ്പിക്ക. 

പഞ്ചാബ്ജസ്യ 

൨.൧൨. യോജയെല് പൌഷ്ടരംമൂലംപഞ്ചാമ്ദസ്യവചാപദട്ടെെ 
ത്രദ്ലസ്തയെക്തെഷ്യയോഗേഷ്യശെഷംത്ര്ൃബ്ലലദാചരെല് 

_ എതിര് കപ 



പഞ്ചത്രിംശാഭ്ധ്യായഃ ൫൮൨൩. 

' അഞ്ചപയസ തികഞ്ഞബാലനെ മേല്പറഠത്ഞയോഗകങ്ങളി 

അപയമ്പിന്െഠ സ്ഥാനത്തിങ്കല് പുഷ്ടരമുലത്തെ ചേത്തപൊ 

ടിച്ചു അതാതുമാസങ്ങളില്ക്രമേണമേല്പ്രകാരംസേലിപ്പ്റിക്ക. 
ി അഫഹ്യാങ്മു സ്യ 

൨൨.. അഷ്ടാബ്ദസ്യതുതല് സ്ഥാനെശംഖപൃഷ്ണിശിഫാംവിടുഃ। 
സഖ്ലത്രയോജ്യമാജ്യസ്യസ്ഥാനെചചഘ്ൃത മാക്ഷികം ॥ 

എട്ടുവയസ്സറ തികഞ്ഞവന്ന മേല്പറഞ്ഞ യോഗങ്ങളില് വ 

യമ്പിനെറ സ്ഥാനത്തിങ്കല് ശംഖപുഷ്ടത്തിന്വെര ചേക്കക. 

പൊടികം നെയ്യുംതേനും ചേത്ത സേപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ു ദശാമബ്ജുസ്യ 

൨.൨.. ദശാബ്ദസ്യഘ്ൃതാന്യാഹുസ്സെചനീയാനിച്ചുവ്വലല് 
പ്രതിമാസംപൃൂഥക്താനികഥ്യന്തെചാതകത്തരം 

പത്തുവയസ്സു തികഞ്ഞവനെ മാസംതോറും ഏഴേഴുദിചസം 
നെയ്യു സേധിപ്പിക്കുക. അതിനെ റയോഗങ്ങളെ ഇതിന്നുതാഴെ 
കാണിക്കുന്നു. നി 

(അഭയാദി ഏതം) 
൨൪. അഭയാല്വയൊഷസിന്ധൃത്ഥവചാതാലീസപത്രകൈഃ। 

ബ്രഹ്മീരസെശൃതംതസ്യമാസ്യാദ്യെശസ്യതെഘൃതം! 

കടു ക്ക, ചുക്കംമുളകൃതിപ്പലി,ഇന്തുപ്പംവയമ്പംതാലീസപത്രം 
ഇവ ബ്രഷ്മിനീരില് അരച്ചുകലക്കി നെയുചേത്ത കാച്ചിഅരി 
ച്ച പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സ്റിന്െറ ആദ്യമാസത്തിങ്കല് ഏ 
ഴുദിപസം സേവിപ്പിക്ക. 

(വിളംഗാദി ഏതം) 
൨൭. വിതുംഗാമലകപ്ല്യൊഷപാഠാഡാഡിമദീപ്യകൈഃ 

കൃഷ്ണുമുണ്ഡാരസെപക്വംദ്വിതീയെ മാസിശസ്ൃതെ! 
വിഴാലരി, യെല്ലിക്കത്രികടു,പാടക്കിഴങ്ങം, താളിമാതതുങ്ങയു 

ടെമാട,അയമോതകം ഇവ കരുമൃത്തിളില് നീരില് അരച്ചകല 
ക്കി നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച രണ്ടാംമാസത്തില് ഏഴുദിച 
സം സേവിപ്പ്ിക്കു. 

(ജീരകാദി ഏതം) 
൨൬. ജീരക ്വ്യൊഷസിന്ധു ത്ഥവചാജലദപുഷ്ണുരൈഃ ॥ 

പെതസാമ്മൂരസെപക്വംതൃതീയെ മാസിശസ്ൃതെ | 
ജീരകം, ത്രികടു,ഇത്തുപ്പ, വയമ്പം മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം,പൃുഷ്ണരമു, 

ലം ഇവ ഞെരിത്ഞോംപുള്ിനീരില് അരച്ചുകലക്കി! നെയ്യചചേ 
ി 



ഒപെര ആരോഗ്യകല്ലദ്ദ്മെ ബാലചികിത്സായാം , 

ത്ത കാച്ചിയരിച്ച മുനാംമാസത്തില് ഏഴുദിപസം സേധി 
പ്പിക്കു. 

(ജീപനീയാദി ഘൃതം) 
൨൭. ജീവനീയഗണാംഭൊദജയന്തീമുലചിത്രകൈഃ। 

സഗ്രന്ഥികൈരജാക്ഷിരെചക്വം മാസിചതുത്ഥകെ | 
അടപതിയന്കിഴങ്ങ, കാകൊളി. ക്ഷിരകാകൊളി,മേദ. മ 

ഫഠമെദ, കാട്ടുഴുന്നില് വേര, കാട്ടുപചയറഠിന്പചേര, ജീവകം, ഇ 
ടവകം, ഇരട്ടിമധുരം മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ., മുഞ്ഞവെര കൊടുഖവെ 
ലിക്കിഴങ്ങ, കാട്ടുതിപ്പുലിചെര ഇവ ആട്ടിന്പാലില് അരച്ച ക 
ലക്കി ഗെയുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച നാലാംമാസത്തില് ഏഴുദി 
വസം സെവിപ്പിക്കു. 

(ദ്രാക്ഷാദി ഏതം) 
൨.൮. ദ്രാക്ഷാവ്ൃശ്ജീവപാഠാങുഹബുഷാമു ലകരംഫലൈഃ। 

സഡാഡിമൈരജാക്ഷിരെപക്വംമാസിതുപഞ്ചമെ॥ 
മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, തമിഴാമലെര. പാടക്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കി 

ഴങ്ങ,അടയ്ക്കാമണിയന്൯വേര, കുമിഴിന് വേര, താളി മാതളങ്ങയു 
ടെലാട ഇവ ആട്ടിന്പാലില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യചെത്ത കാ 
ച്ചിയരിച്ചു അഞ്ചാംമാസത്തില് ഏഴുദിചസം സെവിപ്പിക്കു. 

(രാരിബാദി നെയ്യ] 
൨.൯. ശാരിബാജലദൊശീരകടുത്രയ സുരാഹ്വയൈ? ॥ 

സജീിരകൈരജാക്ഷിരെപക്വംഷഷ്ടൈത്രശസ്വൃത്തെ| 
നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങം, രാമച്ചം, ത്രികടു, ദെഖ 

താരം, ജീരകം ഇവ ആട്ടിന്പാലില് അരച്ചുകലക്കി നെയുചേ 
ത്ത കാച്ചിയരിച്ചു ആറാംമാസത്തില് ഏഴു ദിഖസം സേധി 
പ്പിക്കു. 

(നാഗരാദി നെയ്യു) 

൩.൦. നാഗരാമലകാനന്താവിളംഗെന്ദ്രയവാംബുദൈഃ। 
പിഷ്ഷ്ൈസ്റവില്വപഞ്ചാംഗൈരംഭസാസഫ്ലമെപിച്ച 

ചുക്ക നെല്ലിക്ക, കൊടുത്തുവ്വവേരം പിഴാലരി കുടകപ്പാല 
യരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ., കൂവളുത്തിന്െഠ പഞ്ചാംഗങ്ങറാ, ഇവ 
പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി നെയുചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച 

ഏഴാംമാസത്തില് ഏഴുദിവസം സെവിപ്പ്ിക്ക. 

ക (പിപ്പുല്യാദി നെയ്യു) 
൨൭.൧.പിപ്പലീന്ദ്രയപദ്രാക്ഷാബ്ബഹത്യംശുമതീദ്വയൈഃ [ 

തിക്താലൈകുണ്ണ പൃഷ്ണ്ലാംബുനളൂദാള ക്ടീപ്യകൈഃ! 
ി 



പത്വത്രിംശാദ്ധ്യായ ൭൮൫ 

൨൨.ഡാഡിമാംഭൊദപാഠൊഗ്ര ശി ഹിംഗുപുനനാലൈഃ। 
വില്വമുലശ മിചലു,മാലത് മുക ളകൊല്പലൈഃ! 

൩൩.വികൂംഗാമലകാഭ്യംചസാധിതംദധിമസ്പുനാ 
പായയെദഷ്ടമെ സപ്പ്രിസ്റ്റിതയാജിരകെണച 

തിപ്പലി, കുടകപ്പാലയരി, മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം, ചെറുവഴുതിന 
വേര. വെഠാവഴുതിനപേര, മാരിലദവഖരം, മുവ്വിലവേര, പുത്ത 
രിച്ചുണ്ടവെരിന്മെല്തൊല!; തുമ്പപ്ൃവ, ഇരുവേലി, രാമച്ചം 
വെമൃത്തഎരുക്കി൯വേര, അയമോതകം; താളിമാതളുങ്ങയുടെ 
ലാട, മുത്ത ഒദക്കിഴ ങ്ങ, പാടക്കിഴങ്ങ, വയമ്പ. മുരിങ്ങവേര. കാ 
യം, തമിഴാമവെര, കൂവളത്തിന്വേര, പന്നിത്തൊലി, പിച്ചു 
കമൊട്ട, ചെങ്ങഴിഷീര്ക്കിഴങ്ങം, പിഴാലരി, നെല്ലിക്ക ഇവ 
തൈര് വെള്ളെത്തില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിഅരി 

ക്കുംപാത്രത്തില് പഞ്ചസാരയും ജീരകത്തിന്പൊടിയുമിട്ട അ 
രിച്ച എട്ടാംമാസത്തില് ഏഗ്റദിവസം സെധിപ്പിക്കു. 

(ചില്വാദി നെയ്യു) 

൩൪:.വില്വാജമൊജനിഗ്ഗണ്ഡീചപലാമൂലതൊയദൈഃ ॥ 
സഡാഡിമൈശ്ശൂ, തേതേര്യെപ്യോഷൈലാഗ്നിവികുംഗകൈഃ 
൩.൭. സക്ഷിരംസാധിതം സര്പ്പിനാവമെമാസിപായയെല്। 

പാഠാവൈകണ്ണമുസ്താഭിദ്ധിമസ്തമിചാശൃതം। 
൨.൩.ഖ്യൊഷാദിഭിസ്റ്രമംതാഭിഃകല്ലിതാഭിരഥാപിചാ! 

യദ്വാവിലവാദിനിയു, ഫെതൈശ്ചതാഭിശ്ചകച്യിതൈഃ।! 
കൂവകൂത്തി൯വേര, അയമോതകം, കരുനൊച്ചിചേര, കാ 

തിപ്പുലിവേരം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, താളിമാതമുങ്ങയുടെലഒട., ഇവ 
കൊണ്ടു കഷായംയെച്ചു ചുക്ക മുക, തിപ്പലി, ഏലത്തരി 
കൊട്ടേലേലിക്കിഴങ്ങ, പിഴാലരി, ഇവ അരല്കലക്കി നെ 
നെയ്യോകൂം പാലുംചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച മമ്പതാംമാസത്തില് 
ഏഴ്ദിചസംസേവിപ്പിക്ക. പാടക്കിഴങ്ങ, തുമ്പപ്യവ. മുത്തങ്ങ 
ക്കിഴങ്ങ, ഇവ തൈര്വെള്ളത്തില് അരച്ചുക ലക്കി നെയുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച സേപിപ്പിക്കയുമാം. മു൯ന്പറത്ഞനെയ്യിന്െഠ ക ല്യ്ൃത്തിന്െറ മരുന്നുകളും പാടക്കിഴങ്ങും തുമ്പപ്പൂവും മുത്തങ്ങംടി 
ഴങ്ങുംകൂട്ടി തൈര് വെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി നെയുചേത്തകാ 
ച്ചി അരിച്ച സേധിപ്പ്ിക്കയുമാം മുന്പഠഞ്ഞ മരുന്നുകറാ മേല് പറഞ്ഞ നെയ്യിരെഠ കഷായത്തില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യച്ചേ ത്ത കാച്ചിഅരിച്ച സേധിപ്പിക്കയുമാം. 

തെ % 



൭൫൮൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

(ത്രായമാണാദി നെയ്യ 
൩.൭. ത്രായമാണാകലിംഗാബ്ദചപ ലാമുലസാധിതെ | 

കഷായെതിപിഷാമുസ്ലാഭൂനിം ബകടചൈശ്ശുതം॥ 
൩,൮.പഠയയെദ്ദശമെ മാസിഘൃതംഖ്യൊഷാഗ്നിഡാഡിമൈഃ! 

സജീരകൈരജാക്ഷീരെ സിദ്ധംപാമാക്ഷികാന്വിതം ! 
ബ്രഹ്മി, കുടകപ്പാലയരി, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, കാട്ടുതിപ്പലി 

വെര ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു. അതിലിടയം, മുത്തങ്ങക്കിഴ 

അ പുത്തരിച്ചുണ്ടവെരിന്മെല്തൊലി, കുടകപ്പാലയരി ഇവ 
അരച്ചുകലക്കി നെയ്യ ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പത്താംമാസത്തി 
ല് ഏഴുദിവസം സെപിപ്പിക്ക. ചുക്ക, മുക, തിപ്പലി, കൌ 
ടവെലിക്കിഴങ്ങ താജിമാതളങ്ങയുടെ ലാട. ജീരകം ഇവ ആട്ടി. 

ന്പാലില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യു ചെത്ത കാച്ചിയരിച്ച തെ 
ന്ചേത്ത സേലിപ്പിക്കയുമാം. 

(ഡാഡിമാദി ഘൃതം) 

൩ ൯.ഡാഡിമത്രിഫ ലാലെല്പമാഗധീമുലചിത്രകൈഃ ॥ 

ജീപന്തീരസമസ്തൂഭ്യാംസിദ്ധമെകാദശെപ്പിച! 

താളിമാതളങ്ങയുടെ ഓട, ത്രിഹ്ലം, പിഴാലരി, കാട്ടുതി 

ലിപേര., കൊട്ടലെലിക്കിഴങ്ങ, ഇവ അടപതിയന് കിഴങ്ങി 

ശെഠനിരില് അരച്ചുകലക്കി നെയ്യും നെയ്യോളൂം തയിര്വെള്ള 

വും ചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പതിനൊന്നാം മാസത്തില് ഏദ്ുദി 

വസം സെധിപല്ല്രിക്കു. 

(്പാഠാകുടക ദേ ഘൃതഠ) 

രീഠ. പാഠാകടചഭൂനിംബവഷാഭൂധാന്യകൈഃശൃതെ ! 

തൊയെവെല്ലപ ലാശത്വങ് നിശ ദ്വയ പുന൦ന്നാവൈഃ। 

൪൧. സപ്പ്യൊഷടീപ്യകാനന്താമധുകൈസ്സ്റാധിതംഘതം 

ദ്വാദ്ശെപായയെന്മാസിമാക്ഷികെണസമയനചിതം 

പാടക്കിഴങ്ങം കുടക പ്യലേയരി പുത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മല്തൊ 

റൂ 0 ) കഷായം: 
ലി തമിഴാമഖവെര, കൊത്തമ്പാലയരി! ഇവകൊണ്ടെ 

വച്ച പിഴാലരി, പ്ലാശി൯തൊലി, പരട്ടമഞ്ഞഠം, മരമഞ്ഞ 
) മാത 

ത്തൊലി. തമിഴാമലേര, ചുക്ക, മുളക, തിപ്പലി, 

കം. കൊടുത്തു വൃപേര, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ ണ്; നെ 

യുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തില് ഏഴ്്്ദിപസം 

സേധിപ്പിക്ക, 



ന് ഞ്ചത്രിംശദ്ധ്യോയഃ ൭൮൭ 

ദ്വാദശാബ്ദ സ്യ 
ര൦൨. അനന്താരജ സാസാദ്ധംവ ചാംദ്വാദശഹായനം ! സ 

സിതാംക്ഷൌദ്രസപ്്ദ്യാംസഘ്ലാഹംപ്രാതരാശയെരല്! 

പന്തണ്ടുവയസ്സത്റായവനെ പതിമൂന്നാം വയസ്സ്റിന്െറ ആള്ജ്യ 
മാസത്തില് കറുകയുടെ ഉഠറല്. വയമ്പ ഇവ സഞ്ച സാരയും 
തേനുംയെയ്യും ചേത്ത എഏഴ7ദിപസം രാവിലെ സേധിപ്പിക്ക. 

൪൩. ബ്രഹ്മിമുണ്ഡാശമിവചു, ഭംഗാമലക മാഗധിഃ 
വിശാലാവഭജുവല്ലിന്ദുരെഖാഭൂനിം ബഖഗൊപികാഃ ॥ 

രര. അനന്താരജസസ്ഥാനെദ്വിതിയാഭിഷയോജയേല് ! 
മാസേഷ്യഭെദഎതാവാനന്യത്സവൃംയഥോദിതം ॥ 

രണ്ടാംമാസംമുതല്ക്കു ബ്രഹ്മി. മുത്തി, വന്നിത്തൊലി. ക 
ഞ്ഞുണ്ണുി നെല്ലിക്ക, തിപ്പലി, കാട്ടചെള്ളരിലേര, ചങ്ങലംപര 
ണ്ട, കാര്കൊകിലരി വുത്തരിച്ചുണ്ടലേരുമ്മല് തൊലി, നന്നാ 
ിക്കിഴങ്ങി ന്െറ ഉല് ഇവകറുകയുടെ ഓറലിന പകരമാ 
യിച്ചേത്ത മേല്പ്രകാരം സേധിപ്പിക്കു. 
രഃ. പ്രാകാരയോഗാടപ്രത്യേകംഫെള്കെന ബഫവഃക്ൃതാഃ | 

തെഷാംസാരാന്ത്്മാഹ്ൃത്യപ്രണിതൈഷാഹിപദ്ധതിഃ॥ 
 ജാതമാത്രാദികളെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫെളാചായ്യനാല് വളരെപ്രാ 
കാരയോഗങ്ങഠാ നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകളില്വയെച്ചു 
സാരങ്ങളായതുകളെ വേണ്ടുംവണ്ണം അറിഞ്ഞ യോജിപ്പിച്ചു 
രം മാഗ്ുത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുലെന്നഅഠിഞ്ഞുകൊരാകയും 
വേണം. 

൭൬. സപ്ലേഷാമപിരുദ്രാക്ഷപ്രവാളമണിധാരണം ! 
 ഭതപ്രേതപിശാചാദിനിലചാരണകൃതെമതം॥ 
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദികളുടെ ബാധ പറഠാതെയിരിപ്പാനാ യിക്കൊണ്ടെ രദ്രാക്ഷം പവിഴംമുതലായ രത്തങ്ങഠം ഇത്യാദിയെ ധരിപ്പിക്കുന്നത ജാതമാത്രാദികഠാക്ക ഒക്കെയും നല്ലതാകുന്നു. 

ര൭. ബഭ്ധ് നിയാല്പ്രത്ൃഫംപ്രാതരാംഗിരസ്വച്േലിദ്യയാ 
എഡകേമ്മണിനിപ്പത്തെകൂഡാഷസ്ലോതസ്യമന്ത്രചില് |! 

ചൌളുംകഴിഞ്ഞാല് ദിചസന്തോറും ആറുനാഴിക പുലരുന്ന തിന്നുമുമ്വെ കുളിപ്പിച്ച അംഗിരസ്സാകന മഫഷിജയന്തനെര ക്ഷിപ്പാഥായിക്കൊണ്ടെ ശചിദെവക്കള.പദേശിച്ചതായി ആഗ മത്തിക്കല് പറകപ്പെടുന്ന ശിഖാബന്ധയമന്ത്രത്തെ അറിയുന്ന ലരെക്കൊണ്ടകുടു മജപിച്ചു കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തുക, 



൫൮൮ ആരൊഗ്ൃയകല്ലദൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

.ര"൮. അവീിര്പ്പത്തെത്രകുവ്വിതചചാമൂലസ്യധാരണം। 
ആപ്പയുമാണെസൊമെക്കുവാസരൈ പുഷ്യസംയുതെഴ 

രീന്. ക.പോഷിതെനസ്സാതെനുപാസസിബിഭ്ൂരതാസിത്െ 
ൽ 2.0, തസ്വയൊത്തരാമാശാംപ്രസ്ഥിതസ്ൃദ്വിജന്മനാം॥ 
ചൌളുംകഴിയുനതിനെഠമുമ്പെ വയമ്പിന്െറ വേര ധ൪ി 

പ്പിക്കുക. ആയതഖലെളുത്തപക്ഷത്തില് പയറും ഞായറാഴ്ചയും 
കൂടടനസമയം തലനാഠം ഉ.പവസിച്ച ശുചിയായിരുാബ്ബാശ്മ 
ണനെ സ്ത്റാനാദികഠം കഴിപ്പിച്ച അലക്കിയഇണുപ്പുടപ ൭ടുപ്പി 
ച്ച അദ്ദേഫത്തെക്കൊണ്ടു പഠിപ്പിക്കയും ചേണം. വടക്കോട്ടു 
പോയതായിരിക്കയും വേണം. 
൫൦. ധാരയെല്പ്രത്യഫം ഭസ്ഭൂതിംഭസിതമെവവാ 

ക്ഷാരംവായഭിധാരക്ഷാംഫാലതശ്തുന്യാനേഖത്തയെല്! 
ദിചസന്തോറുംകളിപ്പിച്ചാല് ഭസൂത്തെയൊ ഭൂതിയെയൊ 

ഭസിതത്തെയൊ ക്ഷാരത്തെയൊ രക്ഷയെയെധരിപ്പിക്കണം. 
നെറഠിമേല് ഭസ്മാദികളോടുകൂടാതെ ഇരുത്തരുത. മേല്പറ 
ത്തെഭ സ്ലാദികജില്വെച്ചു മന്നിനെ നിയമെന ധരിപ്പിക്കുകയും 
വേണം. ഭസ്ക്രാദിശബ്ദങ്ങഠം ഒക്കെയൂദശ്ധഗൊമയത്തെപറയു 
നാവയാകുന്നു. എങ്കിലും പത്വേഷ്ത പശുചിന് നിറഭേദം 
കൊണ്ട ഗോമയഭേദത്തെ കല്ലിച്ച പിധിക്കപ്പെട്ട സജ്ഞാശ 
ബ്ലങ്ങളാകുന്നു എഗാ അറിഞ്ഞു കൊഠാകയും ചെയ്തു. ഇതിനാമു 
ലം വേഭമത്രെ ആകുതത. 

൭൧. ഹിതാഹാരലിഹാരാഭ്യാംസവ്യാ൯സവ്ൃത്രയൊജയെല്! 
ഉ.പാചരെച്ചുയത്ഥെനയ ഥാദൊഷമുതാവൃതെയ॥ 

എല്ലാവരെയുംഎല്ലാക്കാലത്തിങ്കലും ഫിതമായിരിക്കാആ 
ഹാരത്തോടും പ്രവൃത്തിയൊടുംകൂടിയവരാക്കിചെയ്തു. ജുതുക്കളി 
ല്അതാതുദോഷത്തിന്െറഉപചയാദികമെ അനുസരിച്ച ലെ 
ണ്ടതൊക്കെയും ചെയ്തുകൊഠാക. 

൨൨. യദ്യന്മാന്ത്രികവാദ്ദിഷ്ടംപ്രത്യേകംതച്ചകാരയെല്। 
യഥാകാലം സതാംപ്ൃത്തെസ്ഥാപയെച്ചു പ്രയത്ഥതട വ 

ജാതമാത്രാദികളെ ഉദ്ദേശിച്ച മാന്ത്രികന്മാരാല്ലിധിക്കുപ്പെ 
ടടതുകമള്കെയും അതാതു സമയത്തിങ്കല് അനുഷ്ടിച്ചുകൊംക. ലി 
ശേഷിച്ചു സജ്ജനധമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ച നടത്തിക്കൊറാക 
യ്യും ചെയ്തു. ാ 
൪൩. ജീവത്സുതാഃപ്രവയ സസ്ര്രിയശ്ലീലസമന്വിതാഃ! 

മ സമസ്താ ണാ 



ഷ്വാത്രിംശാദ്ധ്യായ ൫൮൯ 

ജിപിച്ചിരിക്കുന്ന പുത്രന്മാരോടുകൂടിയലരായി വയൊധിക 

കളായി സുശീലകളായിരിക്കന സ്പ്രീകം ചിലതുകമെ ചെ 

യ്്രാനും ചിലതുകളെ ക പേക്ഷിപ്പാനും പഠയും. അവരുടെ വ3 

ക്കകമെഴും ബാലന്മാരെക്കൊണ്ടു. അനുസരി പ്പിച്ചുകൊഠം.; 

൫൪. എതാവതാപിടുവ്യാരൊപിഷാദിഃപരിശിഷ്യതെ! 

തസ്മാദനന്തരാഭ്ധ്യായെവക്ഷ്യതെതടുപത്രമഃ! 

മേല്പറഞ്ഞ ലക്കെ ചെയ്തിരുനാലും വിഷംമുതലായതു 

കഠം പരിഹാരശുന്യങ്ങളായി ശെഷിക്കുനവ തരെ അതു 

ഹേതുവായിട്ട് അനന്തരാദ്ധ്യായത്തികകല് വിഷംമുതലായതുകളൂ 

ടെ ചികിത്സയെ പറകയും ചെയ്യും. 

ഇതി വാഗദ്ദാസൊപനാമകരാമാനന്ദ നാഥപണ്ഡിത പാ 

രശവെന്ദ്രകൃതാ വാരൊഗ്യക ല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം പ 

ഞ്ചത്രിംശസ്പബകൌനാമ പഞ്ചത്രിംശൊദ്ധ്യായ 8. 

ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചകിത്സായാം 

ഷറാത്രിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 

വയൂഷപ്രകര ണം 

മുര്ഖാദിപിഷത്തിന്ന സേലിപ്പാന് 

(അശ്വഗസന്ധാദി ഗുളിക) 

ലം; അശ്വഗന്ധാംസമാവെശ്യകരഞ്ജുതരുകൊടരെ। 
സദ്യഃകൃതെപിധായാസ്യമുഖംകിലെൌനകൌചില് 

൨. കിലസന്ധൌസമായൊജ്യജതുദ്തമഥോപരി! 
മാസാദാദായതാംനിംബകൊടരെചതഥാവിധെ॥ 

൩. തഥൈവാവെശ്യചാദായകദംബസ്യചകൊടരെ! 
ശ്വെതാക്കരജനിദ്വന്പ്വതണ്ഡുലീയക സംയുതാം॥ 

ര. സനാഭിംരജ സാഫെമുസ്തമ്മാസ്യചസമന്വിതാം। 
നിലിീരസെനസഘ്യാഫംപഞ്ചാഫംചന്ദനാംബുനാ॥ 

൭. ത്രിണ്യുഹാനികഷായേണനാഗരസ്യചപെഷയെല് | 
തതശ്ചഗുളികാംക യ്യാല്ഗുഞ്ജാഫലസമാകൃതിം। 
ഛായാശുഷ്ലാഞ്ചതാംകൃത്വാപായയെച്ലു!തവാരിണാ॥ 

൬.൦ എഷപ്രയോശൊമുര്ഖസ്യവിഷംഫന്തിസുദാരണം। 
തഥാമണ്ഡലിനാഞ്ചാപിരാജിലാനാമപിദുശം॥ 

൭. അന്തരപ്പ ഭവാണാഞ്ച സദൃ പനസംശയഃ। 

അയംഫ।സാധനായാലംസാദ്ധ്യാനാംകിംബഫഹുക്തിഭീഃ 



൫൯൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

ത ഞുമരംതുരന അതിന്െറ അകത്ത അമുക്കുരം വെച്ചു ഉ. 
ത]ന്െഠ ശകലംകൊണ്ടുതനെ പൊത്തടച്ചു സന്ധിയിലരക്കി . 
ട്ട് പഴുതടച്ചു ഒരു മാസംകഴിഞ്ഞാല് അതില്നിന്ന മേല്പറഞ്ഞ 
മരുന്നെടുത്ത വെപ്പുതുരന്ന അതിന്െഠ അകത്തും മേല്പ്രകാ 
രം വെച്ചെടുത്ത കടമ്പ തുറന അതിന്െറ അകത്തും മേല്പ്ര 
കാരം വെച്ചെടുത്ത വെളുത്ത എരുക്കിന് ചേരംവരട്ടുമഞ്ഞം, മ 
രമഞ്ഞത്തൊലി ചെറുചീരപേര,വത്സനാഭി, പൊനിന്പചൊ 
ടി,ചെമ്പിന് ചൊടി ഇല സമമായിച്ചേത്ത അമരിയിലനീരി 
ല് ഏഴുദിചസം അരച്ച പിന്നെ ചന്ദനംകൊണ്ടുഖെച്ച കഷാ 
യത്തില് അഞ്മുദിപസം അരച്ച പിന്നെ ചുക്കുകൊണ്ടു വെച്ച 
കഷായത്തില് മുന്നുദിചസം അരച്ചു കന്നിക്കുരുപ്രമാണംഗുളി 
കയുരുട്ടി നിഴലിലൂണക്കി പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കിസേ 
ലിപ്പിക്ക. മൂര്ഖന്, മണ്ഡലി; രാജിലദ്; പ്യന്തര൯ ഇവററി൯ 
വിഷം ശമിക്കും. മേല്പഠതഞ്ഞമുര്ഖാദികളുടെവിഷംമഷധ 
സ:ദ്ധ്യമാകുന്നുഎങംല് ഈ ഗുളികകൊണ്ടു ശമിക്കുമെന്നതിന 
സംധയമില്ല. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോഠം ഇതുകൂടാതെ സേവി 
പ്യാനായിക്കൊണ്ട വജുരെ പഠറഞ്ഞതിനെക്കൊണ്ടെ ഫലവിശേ 
ഷമില്ലെനാ വിചാരിച്ച ചുരുക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തില് കടമ്പി 
ന്നപകരം പലകപ്പുയ്യാനിയെ ചിലര അംഗീകരിച്ചുവരുന്നു. 
അതിനെ ഇതിന്നുതാഴെ് ലിഖരക്കുന്നു. 
൮. ടിശഗ്ലവ്ൃന്തംകദംബസ്യസ്ഥാനെകെചനമന്വതെ! 

ക ഭയൊരപിതുല്ൃത്വാദുഭൌമെസമ്മതാലിമെയി! 
മെല്പറഞ്ഞ ഗുളികയുടെ യോഗത്തില്കടംപിനെറസ്ഥാന 

ത്തിങ്കല് ചിലര പലകപ്പയ്യാനിയെസ്വകരിക്കുന്നു രണ്ടുംവി 
ഷ്ശമനകരങ്ങളാകയാല് ഇയിക്ക രണ്മുപക്ഷവും സമ്മതമെ 

ത്രെ ആകുണാത 
(മൂരഖ്ഖാദിചിഷത്തിന്ന കടിക്കുഴയിരു പുരട്ടുവാന്) 

൯. ഡിലീകരഞ്ജുകട്വംഗനിംബത്വഗ് ഭിഃപ്രലെപനം। 

കയ്യാദ്ദന്തപദെതെഷാംപിഷ്ഠാഭിസ്കണ്ഡുലാംബുനാ! 

അമഴിലേര, ഉ.ങ്ങജി൯ലചേര, പലകപ്പുയ്യാനിചേരം ലെ 
പ്പിന്തൊലി, ഇപ അരിക്കാടിയില് അരച്ചു കടിക്കുഴയില് 
തേക്കുക. മുരഖാദിചിഷം ശമിക്കും. 

(കടിക്കുഴയിതതേപ്പാ൯ രഹസ്വൌഷധം) 

൧൦. കടുതുംബിഫ ചാസ്ഥിന്പശിപരെതശ്ചഗന്ധകം 

പിഷ്ടവാശിഴിഷപത്രാണാംരസെനദിചസത്രയം॥! 

൧. കടുതുംബീരസെദത്വാതൈഃകല്ലലൈവ്വിപച്ചെല് ഘൃതം! 



ഷഠാത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൫൯൧ 

റ തല്പ്രലെപാദ്വിംഷംഹഫന്യാന്മ ഖാദീനാംദതഃപടെ! 
കയ്യുഞ്മുര വിത്ത തൊലിയോടകൂടാതെ ഛടത്ത അതിനോടു 

സമം രസവും ഗന്ധകവും ചേത്ത നെന്മനിലാകയിലനീരില് 
മുന്നുദിചസം അരച്ചു കയ്യുഞ്ചുര ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരി 
ല് കലക്കി ന്വെയുചെത്ത കാച്ചിഅരിക്കുക. രം നെയു രഹസ്യ 
മായൊരു മാഷധമാകുന്നു. കടിക്കുഴയില് പുരട്ടിയാല് മുഖാ 
ദിപിഷത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൨. ചൂര്ണ്ണംഗണ്ഡകശൃംഗസ്യലെഫയെഭമുനാസഫ 
ജീവെത്തക്ഷകദഷ്ഷൊപിനിവ്വ ഥൊനാത്ര സംശയ ഃ॥ 

ഘണ്ടാമുഗത്തിന്െഠ കൊമ്പുപൊടിച്ച മെല്പഠഞ്ഞ നെയ്യു 
ചെത്ത സെവീപ്പിക്ക. തക്ഷകനാല് കടിക്കപ്പെട്ടവനായാലും 
അവാ വിഷൊപ്ദ്രവമുണ്ടാകയില്ല. 

൧൨൩.നാവനാംനഷ്ടസംജ്ഞസ്യകയ്യാത്തെനൈവസപ്റ്ിഷാ! 

ലബ്ദസംജെഞാവിഷംധുന്വന്നുത്തിഷ്ടെല്കൃതനാവനഃ॥ 

വിഷവിയുംഫെതുലായിട്ട ബൊധംനശിച്ചാല് മെല്പറ 
ഞ്ഞ നെയ്യുകൊണ്ടനുസ്യംചെയ്ത്ു. ഉടനെ ബോധമണ്ടാകം. 
വിഷവ്യം ശമിക്കും. ലി 

(അഞ്ജനത്തിനാ സിദ്ധയാമളഗുളികാ) 

ര. ഫരിതൊരഗമാദായതദ്വപുസ്സമരെഖയാ | 

ആച്ഛിദ്യമധ്യെഭാഗാഭ്യാംപൃഥശ്വാഭ്യാംതുഷെദ്ധയാ [॥ 
൧൭. സഫതദ്രസപിഷ്ഠാഭ്യാംസപ്ലാഹംതിലസമ്മിതാഃ : 

വിദധ്യാല്ഗുളികാസ്താസ്താച്ചായാശുഷ്ഠാദപ്രയോജയേല്, 

൧൬. വാമഭാഗകൃതാവാമെന്ദയനെസപ്യഭംഗജാഃ। 

സഖ്വയെചദ്രൊണപുഷ്ക്ാണാംരസെനുപരിമദ്ദിതാഃ। 

൧൭. നിശ്ചെഷ്ടകാഷ്ടതുല്ല്യൊപിസദ്യശ്ചെഷ്ടാമലാപ്ലയാല് | 
സിദ്ധയാമകൂസംജ്ഞാസ്താഗാരുഡെതന്ത്രംരംരിതാഃ ! 

പച്ചുളിപ്പാമ്പിനെ പിടിച്ച നെരെനടവില് കീഠി പാമദക്ഷി 
ണഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വെവ്വേറെഎടുത്തഅതു 
കളേടു സമമായി കീരിക്കിഴങ്ങുചെത്ത കീരിക്കിഴങ്ങിന്െറഇല 
കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരില് ഏഴുദിചസം അരച്ച രണ്ടുഭാഗ 
ഞ്ങഠം കൊണ്ടും ഖെവ്വേരെ തിലപ്രമാണമായി ഗുളിക ഉരുട്ടിനി 
ഴലിലൂണക്കി രണ്ടുപാത്രത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു വാമ ഭാഗംകൊണ്ടു 

ണ്ടാക്കിയഗുളികലാമനേത്രത്തിലും ഒഷ്ണ്റിണഭാഗംകൊണ്ടുണ്ട 



ി 

൭൫൯൨. ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്ചായാം 

ക്കിയഗുളിക ദക്ഷിണനേത്രത്തിലും തുമ്പപൃലിന് നീരിലരച്ചു 
എഴുതുക. ചെഷ്ടാനാശംകൊണ്ടെ മരംപോലെ കിടക്കമാവനാ 
യാലും ഉ ടനെബോധചേഷ്ടാദികളെ ലഭിക്കും. വിഷവുംശമി 
കദം ഠരം ഗുജ്കികക്കു സിഭ്ധയാമളമെന്നപേരാകുന്നു. ഗാതഡ്ധത 
തരത്തിങ്കല് വിധിക്കപ്പെട്ട തുമാകുന്നു. 

(മുര്ഖാദിപിഷത്തിനന സവ്യാംഗലെപനം) 

൧൮. പിഷ്ടവാഗരളികാമുലംലിംപെദാപാദമസ്തകം। 
താര്ൂചൃഡസ്യരക്തെനസ്വനാംഗൊധിഷനിഗ്ശുതഃ 1 

൧൯. ജെഞയൊദഷ്യൊന്യഥാതസ്യപ്രത്യഖ്യനേംഫഹിഭെഷജം | 
മുതമെവവിജാനിയാത്തംഭിഷഗ്ശുതസംശയഃ। 

കരമെ കത്തിന്വെര, ചാത്തന് കോഴിയുടെ ചോരയില് അ 
രച്ച ബോധത്തോടുകൂടാതെ കിടക്കുനപപനന്െറ ശരിരത്തില് 
എല്ലാടവും പുരട്ടുക. ക.ടനെ പിയപ്പുകണ്ടാല് വിഷം ശമിച്ചു 
എസറിക. വിയപ്പ ന? മരിക്കുമെന നിങ്ചയിച്ച 
൭.പെക്ഷിച്ചുകൊഠംക. 

൨൦. ഇതിസംക്ഷെപതദപ്രോക്താമുര്ഖാദിപിഷസാധനം। 
അതുഷ്ടാഃപുനരന്വ്യെഭ്യൊവിജാനന്തവിഷ്ടവിസ്തരാട 

മൂര് ഖാദിചിഷത്തിനെറ ചികിത്സ ഇപ്രകാരം സംക്ഷെദവെ 
ണപറകപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടു തൃപ്തിയെ പ്രാപിക്കാത്തലരായും 
ഗ്രന്ഥപിസ്കുരത്തെ ഇച്ചിക്കുന്നലരായുമിരിക്കുമാവര് അന്ൃഗ്ര 
൩൧ ങ്ങളില് നിനാ അലതഞ്ഞുകൊര്ാക. 

മുഷികലിഷത്തിഈ 

൨൧. ആഖ്യ നാംനഖര്ദന്താ ഭ്യാംത്വഗ് ഭെദാദസ്ഗുല്ഗമെ | 

ഭൂംഗപത്രര സംസദ്യൊമൂഭധന്യാസിച്യമദ്യെല്! 
എലിയുടെ നഖമൊ പല്ലോ ശരീരത്തിങക്കല്തട്ടുക നിമിത്ത 

മായി ചോരപുഠപ്പെട്ടാത അപ്പ്രോഠാതന്നെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഇ 

ല കുത്തിപിഴിഞ്ഞെടുത്ത നിരമൂദധാലില് വീ, തിരുന്പുക. എ 
സാല് വിഷംശമിക്കും. 
൨൨. ആകണ്ഠമലഗാഫ്യാപ്ലു,പഠായയെല്പ്യസായുതം! 

ഗവ്വെനപൊൌഷ്ടരംമൂലംതദ്വിഷസ്യപ്രശാന്തയെ' 

൨൩.. എഷപ്രയൊഗസ്സപ്വെ ഷാമാഖൃ, നാംവിഷനാശനഃ। 

ദിപസൈസ്സ്റ ഭ!൫ ക്്ൈനഒ പ്യനപ്വെചസിദ്ധിടെ 91 

കഴചത്തോളംപെള്ളത്തില് ഇറക്കി നിറുത്തി പശുലിന്പടലില് 



ഷരാത്രിംശാദ്ധ്യായ $ ൭൯൨. 

വുഷ്ടരമുലം അരച്ചുകലക്കി ഏഴുദിവസം സേവിപ്പിക്ക. ്റ്ല്പാ 

എലിലിഷവും ശമിക്കും ഈ പ്രയോഗം നൂതനമായ വിഷ 

ത്തിന്നം പുരാണമായ ലിഷത്തിന്നും പററുന്നതാകുന്നു. 

൨൩. കാപ്പാ സപല്ലവൈസ്തുല്യമംകൊലതരുമൂലകം! 

പിഷ്ടവാക്ഷിരെണ സംയുക്തം പൃവ്വവല്പായയെതല?) 

പരത്തിത്തളിര, അംകൊലത്തിന്ലേര, ഇവ സമമായി 

ചേത്തരച്ച പശുഖിന്പാലില് കലക്കി മേല്പ്രകാരം സേഖ! 
പ്പിക്കു എല്ലാഎലിപിഷവും ശമിക്കും. 

൨൪. ആഖൊദ്ംശപദംസദ്യൊദഫെത്തപ്തശലാകയാ। 

യദ്വാസ്റ്ടിക സംക്രാന്ത സ്മയ്യാംശൂപ്രഭലാഗ്നിനല॥ 

൨൫. ശിന്ദ്യാദ്വാഥപ്രല।ംചെച്ചശിഴിഷസ്ൃയത്വഗാടിഭിഃ 
് തണ്ഡുലൊദക സംപിഷ്്ൈരംഗൈസ്സൂരജനിദ്പയൈഃ॥ 

എലികടിച്ചാല് ഉടനെ ഇരുനുകോല്ചപഴ്ുപ്പിച്ച അതുകൊ 
ണ്ടൊ സ്പടികച്ചില്ല വെയിലത്തുകാട്ടി അതിമ്മേല്തട്ടിയ സ്ത 

 യ്യൂരശ്മിയുടെതേജസ്സു കടികഴയില് തട്ടിച്ച അപ്രകാരം തന്നെ 
കുറെനേരമിരുത്തീട്ടൊ കടക്കുഴ പൊള്ളിച്ചു പാകഠുടെ പ 
ഞ്ചാംഗത്ങംവരട്ടമഞ്ഞളും മരമഞ്ഞത്തൊലിയും ചേത്തഅരി 
ക്കാടിയില് അരച്ചു പുരട്ടുക. 

. ൨൬. അഥവാരജനീദ്വന്പകുംകമാമുതവല്പിഭിഃ। 
ആകാശതാര്ക്ഷ്യമഞ്ജിഷ്ടാനിശാപടു ഭിരെവവാ॥ 

നം കുകേമം, ചിഠറമുത,ഇവ 
യൊ അട്ടക്കരി., മഞ്ചടിപൊടിം വര: ( 
യൊ നനന പ്പ ന 

൨൭ യാമെതിതെമ്മുതൊയെ നപ്രക്ഷ ല്യചിഷഹാരിഭിട 
 ശോഫാവനെൊഠദനൈശ്ചാനു ലിംപെന്തണ്മുലലാരിണഠ്യ 

൨൮. പിഷ്്യൈ്ണിരീഷപഞ്ചാംഗഗുളൂചികടഭീമുഖൈ। 
സിരാലെധെനരക്തംവാഹരെകച്ചെൊഫൈെനുബന്ധിഷി॥ 

മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നു തേച്ചതിന്െറ ശേഷം പുജിയിലമുത 
ലായതിട്ട തിളപ്പിച്ചു പുളിരസമാക്കിയ വെള്ളംകൊണ്ടു മരു 
ന കഴ്കിക്കതുഞ്ഞ വിഷശമനങ്ങളായും ശോഫശമനങ്ങളുായു 
മിരിക്കുന്ന നെന്മെനിലാകയുടെ പഞ്ചാംഗങ്ങ, ചിററമൃത 
വെങഞ്ജംന്നിവേര തുടങ്ങിയുള്ള മരുന്നുകഠം അരിക്കാടിയില് അര 
ച്ചപുരട്ടുക. നീര ശമിക്കാതെനിങാല് ഞരമ്പുകൊത്തിരക്തം 
കംമുയുകയും ചെയ്തു. 

൨.൯. മദനസ്ൃഫ്മലംദശ്ധവാവ്ചയാചസമന്വിതം। 
൭൪൭ 



൫൯൪: ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

മധുനാസഹിതംദത്വാവമനംകാരയെതവാ' 
മലംകാരക്ക ചുട്ട വയ നുകൂട്ടി പൊടിച്ച തേന്ചേത്ത സെ 

ലിപ്പിച്ച ഛദ്ദിപ്പിക്കയു മാം. 
൨൩.0. വരാകുംഭനികംഭാനാംകൂര്ണ്ണംമാക്ഷികസംയുതം। 

അവഖലെഘ്യകൃതെപശ്ചാദ്വമനെചവിരെചയെല്॥ 
ത്രിഫല. ത്രികൊല്ലക്കൊന്ന., നാഗദന്തിലേര ഇവ ചൊടി 

ചുതേ൯ചേത്ത സേവിപ്പിച്ച വയറഠികൂക്കകയും ചെയ്തു 
(നസ്ൃത്തിന്നു 

൩൧. ക്വാഥെശിരീഷ സാര സ്യതല്ഫലെഃപിഷ്ടകല്യിതൈഃ। 
തൈലെനവാവനംതര്രപക്വൌചസമാചരേല്! 

നെന്മെനിലാകവെര് തൊലുക കൂഞ്ഞെകഷായംവച്ച നെന്മെ 
നിലാകക്കുരു അരച്ചുകലക്കി എണ്ണൂുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ചു അതു 
കൊണ്ട നസ്യംചെയ്തു. 

(അഞ്ജനത്തിനു) 
൩൨. വ്യൊഷസ്ൃക്ഷ്ൂരജശ്ശുസ്തംഗൊ മയസ്വരസാന്വിതം। 

അഞ്ജെനെതത്രകത്തപ്യെജാവിയാല്സവ്യതൊപിച! 
ഫ്ലലിലിഷ മൂര്ഛ ഫേതുപായിട്ട അഞ്ജനം ലവെണ്ടിവനാല് 

ത്രികടു നല്ലവള്ണും പൊടിച്ചു ചാണകത്തിന് നീരുചേത്ത ക 
ണ്ണിരു എഴുതുക. 

൩൨൨൩. ലെഫയെച്ചുകപിത്ഥസ്യപല്ലലെഭ്യൊഹൃുതംരസം! 
മുഹുമ്മാക്ഷിക ശൈലെയഗൃഹധൂമസമന്വിതം॥ 

പിക്ാന്തളിര കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞനീരെടുത്ത തേനും കന്മതവും 
അട്ടക്കരിയും ചേത്ത പലപ്രാവശ്യം സേധിപ്പിക്കു. 

൩൨. തണ്ഡുലീയക മുലസ്യനിഷ്ടുവാഥെതെനപാചിതം! 
തണ്ഡുലീയകപത്ര സ്യരസെഖാപ്രാശയെല്ഘൃതം॥ 

ചെറുചീര വേരുകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു അതിലൊ ചെറുചീ 
രയുടെയില കത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്തനിരിലൊ ചെറചീരചേര 
അരച്ചു കലക്കി നെയുചേത്ത കാച്ചിയരിച്ച സേധിപ്പിക്കു. 
൩൨൭. അഷ്ടാദശാനാമംഖു നാമെഷാസാധാരണീക്രിയാ! 

നഖടദന്താഭിഘാതെനപിഠിതെഷ, സതാംമതാ 

മ ഷികന്മാരലാളന൯, ചപല൯, പൃ്ധ ൯ ഇങ്ങിനെതുട 
ങ്ഥി പതിനെ ടജാതിയോടുകൂടിയ വയാകുന്നു.അതുകളില്വെച്ച 
ഏതിനെ റനഖര്ദന്തങ്ങഠം കൊണ്ടുമുറഠിഞ്ഞ വിഷമേററാലും മെ 

പറഞ്ഞ ക്രിയകഠഠം അവസ്ഥയെ അറിഞ്ഞ ധേണ്ടപ്പോഠാ 

ചെയ്താല് അതാതിസെറ വിഷം ശമിക്കുമെണാ സട്രൈട്യന്മാ ഴ് 



[ 
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രുടെ മതമാകുന്നു. 

൨൩൬.നഖര്ന്താശ്രയാല്പ്രാഹുസ്തെഷാംശുഷ്ണാശ്രയംവിഷം! 

അതിതീവ്രംതദത്ൃത്ഥംപ്രതികുയ്യാദ്യഥാലിധി ] 

൩൭. ശുക്ലെവപുഷിനിഷ്ഠന്നെതുക്സദിശ്ധെനചാഹതെ 

അംഗൈരംഗെഷ്ടചസ്തറു ഷ്െഷവാഫഹുകേ ചില്പ്രതിക്രിയാം॥ 

൨൮. ത്വശെദൊനഖര്ന്താ ല്യാംനാംശഗൈരിത്ൃയപരേതുന ! 
॥ ശുക്ണുസ്ഥ സൃത്വചിസ്റ്റംശകേവ൭ ലപിപ്രഭാചതഃ 

'൨൯ പീഡാജനകതാത്വസ്തിതദ്വിഷസ്വെതിതന്മതം ] 

അതൊഭിധിയതെതാവച് ശുക്ശൂപാതചികിത്സിതം ॥ 

& എലിക ടെ നഖങ്ങളിചും പല്പിടന്മലുമുള്ള വിഷത്തേക്കാഠം 
ശുക്ൃത്തിങ്കലുള്ള വിഷത്തിന ശക്തിയേറും. അത ഹേതുവായി 
ട്ട് എലികളുടെ ശുക്ലം ശരീരത്തില് പീിഴുകയൊ എലികളുടെ 
ശുകം പഠറിയവസ്തക്കഠഠ ശരിരത്തിക്കല് തട്ടുകയോചെയ്താല്ന 
വണ്ണും പ്രതിചിധിയെ ചെയ്തുയുംപേണം. എലികളുടെ ലാ 
ലം കാല മുതലായ അംഗങ്ങഠാ ശരിരത്തികകല് തട്ടിയാലും പ്ര 
തിവിധിയെ ച്െയ്യേണമെന്ന ചിലര് പറയുന്നു. അന്മൃയന്മാര് 
നഖദന്തങ്ങഠം തട്ടിയാലും തൊലുമുറിത്തെല്ലാതെ വിഷം പററു 

മാറില്ല എന്നുള്ള അനുഭവത്തെ ആലോചിച്ച വാലുമുതലായ 
അംഗങ്ങഠാതട്ടിയാല് തോലുമുറിചാന് വഴിയില്പായ്ക്കുയാല് ആ 
തിനാ ചികിത്സിക്കേ ന്ദ എന്നപഠയുന്നു. ശുക്ൂംവിണാല് തൊ 
ലുമുറിയാതെതനെ ഉ.പ്ദ്രപങ്ങാഠം കാങ്കെയാല് അതിന്നു മാത്രം 
വിദശേഷിച്ച്ചൊരു ശക്തിയെ കല്ലിക്കാമെന്നും ആയതുകൂടാതെ 
അംഗങ്ങറാക്ക അപ്രകാരം ദൂ ഡ്ഥാനുഭവമില്ലായ്ക്കുയാല് ആശ 
ക്തിയില്പ എ ലിശ്വസിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും അവരുടെ 
ആശയമാകുന്നു. ശുഷ്ണാശ്ര യവിഷത്തിനന അടുത്തവട്്ും പരി 
ഫാരം വെണമെന്നു ചഴികയാല് ഇനി ശുക്ശപാതചകിത്സ 
യെ ലിവരിച്ചുകാണി കടന്നു. 

ത്രല്ലുപാതലക്ഷണം 

൫൦. തച് ശു്സ്രെവധുഷസ്ത്ന്നെസദ്യൊരക്തസ്യഭൂഷണാല്! 
പാണ്ഡുതാഗ്രയ്ഥയശ്ശൊഫസ്തത്രസ്യമ്മണ്ഡലാവിച॥ 

൪൧. ശിതജ്വരൊതിരുക സാ ദൊവെപഥുശ്ചദ്രമൊരുചിട$ 
. പവ്ൃഭെദശ്ചരോമാഞ്ചൊവമഥുശ്ചൊാപജായതെ ॥ 
മുഷികതശുഷ്ണം ശധിരത്തിങക്കല്ലിീണാല് അധിടെഷുള്ള രക്തം 

൭.ടന്നെ ടുഷി।ക്കനിമിത്തമായിട്ട വെളുപ്പനിഠവും മുഴകളുംവീജം 



൭൫൯൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

വൃത്താകാരത്ങളായി ചില നിഠങ്ങകൂം ഭവി ക്കം. അത്രയുമല്ല വി 
റച്ചു പനിയും അധിക മായലേദനയും തളുച്ചയും പനിയോടുകൂ 
ടാതെയും ചില സമയം പിറയ്ക്കുകയും സന്ധികഠം പിളരുന്നു എ 
ന ചേദന ഫഹേതുവായിട്ട തോന്നുകയും രോമാഞ്ചവും ഛദ്ദിയു 
മു ണ്ടാകഠ. 

൪൨. വാന്തെബഹ്വാഖ, പൊതാ ഭദോഷപിണ്ഡാലലോകനം! 
സമൃഗ്ലബ്ലാസ്ററദെതത്സെ ൧വിഷെസ്വയാച്ചാത്രകസ്യചില്। 

ഛദ്ദിക്കപ്പെട്ടതില് എലി ടടട്ടികഠംപോലെ ദുഷിക്കപ്പെട്ട ക 
ഫത്തിനെറ പിണ്ഡങ്ങറം കാങ്കയും ചെയ്യും. ഇത ശുഷ്ണാശ്ര 
യമായ വിഷം ശധീഠത്തിങ്കല് നല്ലവണ്ണം പ്യാപിച്ചാലല്ലാതെ 
കാങ്കെയു മില്ല. മേല്പഠഞ്ഞ വിഷം നല്ലവണ്ണം വ്വാപിച്ചാലും 
ചിലക്ക കാണാതെയുമിരിഥടം അതുഹേതുവായിട്ട മററുള്ള ല 
ക്ഷണങ്ങളെക്കണ്ടാല്തമനെ മൂഷികതശുള്സുപാതം സംഭധിച്ചി 
രിക്കുന്നു എനാ ഈഫിച്ചുകൊറാകയും വേണം. 

ശുകൂപാത ചികിത്സാ 
൪൩. വെഗെശുക്സശ്രയ സ്യാദ്യെഖിഷസ്യാത്രപ്രജായതെ। 

തൊദഃകണ്ഡു ശ്ചതത്രാശുപ്രപാതാച്ഛൊണിതംഫരെല്! 
മുഷികശുക്ലുവിഷം ശരീരത്തിങ്കല് ഒരെടത്ത പറഠിയാല്അ 

തിങകലുള്ള പിഷത്തിന്െറ ആദ്യവെഗത്തിങ്കല് അപിടെ കുത്ത 
ലും ചൊറിച്ചിലുമുണ്ടാകും അതുകളിലേതെങ്കിലും തുടങ്ങി എ 

നാ അറിഞ്ഞാലുടനെ ശുക്ണും പതിച്ചെടത്തുനിശ രക്തത്തെ 
കമുയുകയും വെണം. 
ര് ര”. പിഷ്വാശൈരീഷപഞ്ചാംഗംപയസാപായയെതച ! 

അഥവാചൊൌയഷ്ഠടരംമുലംഭൂംഗരാജസ്യവാദമും! 

രക്തംകളഞ്ഞതിന്രൊ ശേഷം നെന്മെനിവാകയുടെ പ 

ഞ്ചാംഗക്കറാ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി സേലിപ്പി ൭ 

യൃംചെയ്ത്ക വുഷ്ടരമൂുലമൊ കഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഇലയൊ മേല്വ്ര 

കാരം സേവിപ്പിക്കയു മാം. 

൪൫. ദ്വിതീയെജായതെഗ്രന്ഥിദ്ദാഹശ്ചാത്രഹൃതെസ്പജി । 
തണ്ഡുലീയകമു ലഞ്ചക്ഷിരെപിഷ്ടാവലൊളിതം | 

മേല്പറത്ഞ വിഷത്തിന്െറ രണ്ടാമത്തെ ധേഗത്തിങക്കല് 
മുഴക്കുകയും ചുട്ടനിഠലുമുണ്ടാകും. എന്നാലുടനെ ചോരകളതഞ്ഞ 
ചെറുചിരവേ പാലിലരച്ചു കലക്കി സേവിപ്പ്യിക്കു. 

റ്. താഃ! ൪൬. തതീയെജ്വരമു ദ്ധാത്തിപീതമു തൂത്വപാണ്ഡു 
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ജറയന്തെപയ സാതത്രദദ്യാദംകൊലമൂലകം? 

മേല്പറഞ്ഞ വിഷത്തിന്െറ മുന്നാമത്തെ വേഗത്തിങ്കല് 

ചന, തലവേദന, മുത്രം മഞ്ഞാംനിറമാക,വിമപ്പുഇവയുണ്ടാ 

കും എനാല് അംകോലത്തിന്ലേര പച്ചവെള്ളത്തില് അര 

ച്ച കലക്കിസേലിപ്പിക്കു. 
ര"൭. ചതുത്ഥെപവ്യണാംഭേദസ്റ്റവ്വതൊമണ്ഡലാനിച 

ശിരീഷരസസംയുക്കൈമ്മക്കുണൈസ്തത്രനാവനം॥ 

മേല്പഠതഞ്ഞ വിഷത്തിന്െറ നാലാമത്തെ വേഗത്തിങ്കല് 

സന്ധികഠം ചേദന ഫേതുവായിട്ട പൊങ്കിയുന്നു എന്നു തോന്നു 

ക ശരീരത്തിങ്കല് എല്ലാടവും വൃത്താകാരങ്ങളായി തമ്മില്തൊ 
ടാതെ ചില നിഠറംകാങ്ക ഇവ ഉണ്ടാകും എന്നാല് നെന്മെ 
ിഖാകയുടെ ഇല കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരില് മൂട്ടയെ അരച്ചുക 
ലക്കി! അതുകൊണ്ടു നസ്യം ചെയ്തു. 

ര:൮. അമൂതാരസമിശ്രൈവ്യാപിദദ്ധ്യാദഥവാതദാ । 
ജീമുതപല്ലലൊത്ഥെനരസൌപിദധിതതല് 

ചിററമൃതിന് നീരില് മു ട്ട്യെ അരച്ചുകലക്കി നസ്യം ചെയ്തു 
യും അല്ലായെ കില്ദേപതാളിയിലകുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത 
അതുകൊണ്ടനസ്യം ചെയ്തയുമാം. 
൪൯. പഞ്ചമെവകനംദാഫസ്സ്സവ്യാംഗെ ഷ്വതിവേദനാ ! 

തത്രാളിരസപക്വെനക്യ്യാത്തൈലേനനാവനം! 

മേല്പറഞ്ഞ ലിഷത്തിണ്െ ഠ അഞ്ചാമത്തെഖവേഗത്തിംകല് 
ഛദ്ദി ചുട്ടനീറല്, സവ്യാംഗങ്ങളിലും സഹിച്ചുകൂടാതെ കണ്ടു ളള 
വേദന ഇവക ണ്ടാകും എസാല് ക ണ്ണിയീര കൂടികാ 
എണ്ണുകൊണ്ടു നസ്യം ക ? ന; 
൭9. ഷഷ്ഷ്തെമ ൪ച്ലാഫിതംതത്രനാവനംവിദധീത ച। 

രസെനദ്രോണപൃഷ്ടു സ്ൃയപത്ുഗന്ധാരസൈനലാ। 

മേല്പറഞ്ഞ വിഷത്തിന്െറ ആറാമത്തെ വേഗത്തിംകല് 
മോഫാലസ്ൃംമുണ്ടാകും എന്നാല് തുംപപ്വിന്െഠ നീരകൊ 
ണ്ടൊ വെട്ടത്ത വേളുയുടെ നീരുകൊണ്ടൊ നസ്ൃംചെയ്ത്. 
൭൧ സച്ക്ൃമെമൂുതിരെലഖ സ്യാല് പ്രായ ശസ്സ്രംപ്രയോജിതൈട। 

ജീലേദ്വാസിദ്ധമന്ത്െദ്ധശക്തിഭിഃകശ്ചിദൌഷധൈഃ ॥ 
മേല്പറഞ്ഞ ലിഷത്തിന്െറ ഏഴാമത്തെ ലേഗത്തിംകല് 

മരിപ്പാനെ മുപ്പമുണ്ട സിദ്ധമന്ത്രജപാദികഠം വേണ്ടുംവണ്ണം 
ചെയ്ത ബലപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധൌഷധങ്ങഠം പലതും പ്രപൃത്തി 
ച്ചാല് ചിലര്ജിപിച്ചുഎന്നു വരും. 



൭൪൯൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബ്ബാലചികിത്സായാം 

൫൨. ശ്വെതാക്കമൃ ലംസംപിഷ്യക്ഷിരേണപരിമിശ്രിതം ി 
മാജ്ജാരദുഗ്ശാമന്ത്രെണ സംജച്തംതത്രപായയെല് ॥ 

ഭമര്പഠറത്ഞെ വിഷത്തിന്െറ ഏഴാമത്തെ വേഗത്തിംകല് 
വെളുത്ത എരുക്കിന്ലേര പാലിലരച്ചുകലക്കി അത ലേണ്ടുംവ 
ഇനും തൊട്ടിരുന്ന മാജ്ജാരദുഗ്ണാമന്ത്രം ജപിച്ചു സേവിപ്പിക്കു. 
എനാല് എല്ലാ എലിഖിഷവും ശമിക്കും. 

൫൨. പിഷ്ട്വാശൈരീഷപഞ്ചാംഗംമാക്ഷികെണസമന്വിതം! 
മഠജ്മാരദുഗ്ലാമന്ത്രണസഞ്ജുപ്ലമപിതാദ്ൂശം ॥ 

നെന്മെനിഖവാകയുടെ പഞ്ചാംഗംതെന്കൂട്ടി അരച്ച മാജ്ജാ 
രദുഗ്ലാമന്ത്രം ജപിച്ചു സേധിപ്പിക്ക എല്ലാ എലിപിഷവുംശമി 
കഴു, ി 

൭൪൦. കാകമാചിദളംപിഷ്ടവാനപനീതെനസംയുതം ! 
മാജ്ജാരദുശ്ണാമന്ത്രെണസഞ്ജുഘ്മപിതാദൃശം ॥ 

കരന്താളിയില അരച്ച വെണ്ണുചേത്ത, മാജ്ജാരമുഷ്ണുാമന്ത്രം 
ജപിച്ച സേലിപ്പിക്ക എല്ലാഎലിപിഷവും ശമിക്കും. 
൭൫. ത്ര്ൃക്ഷയയാനീലകണ്ണസ്യപഞ്ചാക്ഷയയാഖഗെശിതുഃ॥! 

ഫയഗ്രിവചതുഷ്ണൂട്യാസഞ്ഞുപ്ലംതത്തദൌഷധം॥ 
൫൭൬. തത്തദ്വിഷഹരംപ്രാഹുന്നിയമെൌനമഫഷയഃ ! 

എതെയ്യുതേതസദ്യൊഗൈസ്തറസ്ൃതസ്യനിചത്തനെ 
നീലകണ്ഠത്ര്യക്ഷരി, ഗരുഡപഞ്ചാക്ഷരി, ഹയഗ്രിപചതുഷ്ഠ 

ദി, ഇവകൊണ്ട അതാതു വിഷത്തിന്ന പറഞ്ഞ രഷധശങ്ങ 
ാജപിച്ചുകൊടുത്താല് അതാതു ലിഷത്തെ അതുകഠംനിയമെ 
ന ശമിപ്പികമെന്ന മഹത്തുകമായ ജുഷികളുടെ വച്ചനമുണ്ട 
അതഹേതുലായിട്ട മേല്പ റത്തെ സദുപായങ്ങഠം കൊണ്ട അതാ 

തവിഷത്തെ ശമിപ്പിപ്പാനായിക്കൊണ്ട യത്തത്തെചെയ്തു. ഐ 

ന്നത. വൈദ്യനെ രകൃത്യമാകുന്നു. 

മ ഷികലിഷങ്ങളില് വെച്ചു അസാധ്യ 

ത്തിന്െറ ലക്ഷണം 

൫൭൭. ശിരോഗൌരവമംഗേഷ്യശൊഫൊജുത്തിവ്വിവണ്ണതാ 
ശബ്ദാശ്രുതിരസ്റകഛട്ടിസ്ത; ്യാസാധ്യ സ്യലക്ഷണം 9. 

൫൮. വിപസണ്ധോഷ്ടംസമു യനവസ്തരിമാഖ സിഭദൈശ്ചിതം ] 
ണ് 1 ം ൭ ടി 

ഗ്രന്ഥിഭിശ്ച വിജാനിയാദ സാധ്യാഖ്യ പിഷാദ്ദവതം 

 തലകനക്കുക, സവ്യാഗംനീരുണ്ടാക., പനി, നീലപ്പകച്ചം 

ശ്രബ്ദംകേഠക്കായ്ക്കു. ചോരലച്ലദ്ദിക്ക, ഇവ മക്കയും അസുാഃപ്പു 



ഷാംത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൫൯൯ 

മായ മുഷികലിഷത്തിന്െഠ ലക്ഷണമാകുന്നു. അത്രയുമല്ല ചു 

ണ്ടിന്മെല് നിറപ്പകച്ചം വസ്തി ഭാഗംധീക്കുക, എലിയുടെ ആ 

കൃതിയൊടുകൂടിയ മുഴകഠം ശരീരത്തിങ്കല് പ്യാപിക്ക ഇത്യാദി 
യും അസാധ്യലക്ഷണമാകുന്നു. അ സാധ്യലക്ഷണത്കഠം കണ്ടാ 
ല്പിനെ ചികിത്സിക്കരുതു. അസാധ്യലക്ഷണങ്ങഠാ പഥി 
ക്ഷിച്ച ഇല്പ എന്ന നിശ്ചയത്തെ ലഭിച്ചാല് മേല്വിവരിച്ച 
പ്രകാരം ചികിത്സയെചെയ്തു. എന്നാല് ഒക്കെയും ശമിക്കും. 

സാരമെയ വിഷത്തിഹഈ 

൫൭൯. പക്ഷിണ്യ്യാഃപ്രാഗള ക്സ്യദംശാദ്രക്തംവിനിഹരെല് | 
ശൃംഗെണവാജളെരകൊളടിദ്ൂ ഫെദ്വാതപ്തൂസപ്പ്രിഷാ॥ 

നായകടിച്ചാല് ഒന്നരദിചസത്തിനന്െഠ പരിമാണമായതൊ 
റു നാഴിക കഴിയുന്നതിനെ റമുമ്പെ കടിച്ചെടത്ത കൊമ്പു 
ഖെപ്പിട്ടൊ അട്ടയെ കടിപ്പിച്ചിട്ടൊ ചോരകളുയുക നെയ്യ തി 
പ്പിച്ച കടിച്ചെടത്ത തടംപിടിച്ച പകന്ന പൊള്ളിക്കയുമാം. 

൬൦. കരഞ്ജു സൃത്വചാംകൊലമൂുലെനവചയാപിഖാ 
ധാന്യാമൂുയൊഗഭാജാഥകുയ്യാത്തത്രചലെപനം॥ 

അനന്തരം ൭ ങ്ങിന്െഠ തൊലിയൊ അങ്കോലത്തിന്വേരൊ 
വയമ്പൊ കാടിയില് അരച്ചുപുരട്ടുക. 

൬൧൧. പായയെച്ചത്വചംപിഷ്യവാക്ഷിരെണാംകൊലഭൂരുഹഃ ! 
പക്ഷിണ്യയാംസമതീതായാമസ്രമെവലിനിര് ഹ രെല് ॥ 

അങ്കോലത്തിന് ധേരുമ്മല് തൊലി പാലിലരച്ചു കലക്കി 
സേധിപ്പിക്കയുംചെയ്തു. എന്നാല് വിഷം ശമിക്കും. തൊണ്ടു 
നാഴിക കഴിഞ്ഞാല് കടിച്ചെടത്തുനിന ചോരകകൂയുന്നതല്്യാ 
തെ പൊള്ളിച്ചുപൊകയുമരുതു, 

൬൨. ശംഖപൃഷ്ണരിശിഫാംപിഷ്ടവാവചയാസഫഘപായയെല് 4 
ക്ഷിരെണൊഭയസംതൂദ്ധിയ്യഥാതസ്സ്റ ചഭേനന്തരം॥ 

ചോരകളഞ്ഞതിന്െഠ ശേഷം ശംഖധുഷ്ടത്തി ന്വെരുംവയ 
ന്പുംകൂട്ടി പാലില് അരച്ചുകലക്കി സേലിപ്പിക്ക. ഛദ്ദിക്കം. വ 
യറിമുകുകയുംചെയും. അതുഫേതുപായിട്ട കഫപിത്തങ്ങളുടെ 
ശുഭ്ധിഈ പ്രയോഗത്തിനെറ ഫലമാകുന്നു. 

൬൩..യന്മു ഷികചികിത്സായാംപ്രൊക്തംവമനരെചനം | 
തദെഖവാപ്രയുഞ്ജിതപ്രാഗുക്ത ംപായയെത്തതഃ ॥ 

മുഷികലിഷത്തിനെഠ ചികിത്സയില് ശദ്ദിപ്പിപ്പാനും വയ 
രിളുക്കുവാനും പഠകപ്പെട്ട് മരുന്നുകളെ പ്രായാഗിക്കയുമാം മെ 



൬ഠഠ ആരോഗ്യക ലദ്രമെ ബാലചചികിത്സായാം 

ല്ൃറഞ്ഞ ഓാഷധസെവകൊണ്ടെ വമനവിരേചനങ്ങളെ വേണ്ടും 
വണ്ണും സിദ്ധിപ്പിച്ചതിന്െറ ശേഷം അങ്കൊലത്തില് വെരുമ്മ 
ല്തൊലിതനെ പാലില് അരച്ചുകലക്കി സേപിപ്പിക്ക. എ 
നാല് എല്ലാ നായ്ക്കുളൂടെയും വിഷവും ശമിക്കും. 
൬൪. തൃജെദഷ്ടംശുനാതസ്ൃതാസ്ത്ാശ്ചെഷ്ടാരുതാനിച | 

അരുക്യാണമംബ്വാദാപകസ്താത്തസ്യവിക്ഷകം॥ 
൬൫. ത൫ സ്യന്തഞ്ചജ ലാദുഷ്ട്വാശമ്ദംശ്ര,ത്വാശുനൊപ്പിച [ 

തന്മ ഷ്ടപാചാമുനാന്വ്യെപിലെടിതപ്യാശ്ശിപാദയ 9॥ 
യാവനൊരുത്തന് ശ്വാവിന്െഠ വിഷപലിയുത്താല് മൊഫി 

പ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട ശ്വാപിന്െറ പ്രവൃത്തികഠാപൊലെയുള്ള 
പ്രപൃത്തികളെ ചെയ്ത്യും അതു ശബ്ജിക്കുന്നതുപോലെ ശമ്മിക്കു 
കയും ജലം മുതലായതില്നോക്കുമ്പോഠാ നായയുടെ ത്രുപ 
ത്തെ കാണുന്നു എന്ന ഭ്രാന്തിവശാല് വിചാരിക്കുകയും വെള്ളം 
കണ്ടാലും ശ്വാവിനെറ ശമബ്ദംകെട്ടാലും ശ്വാവിനെക്കണ്ടാലും 
ഭയത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഖൊ അവനെ ഉ.പേക്ഷിച്ചു 
കൊറാക. 
൬൬. അന്നെഷാംദാരുണെപ്യത്ര സാധനായയതെതച | 

ഓഷധൈസ്റ്റിദ്ധമനെന്ത്രശ്ചയഥാലദുപപാദിതൈഃ॥ 

മററുള്ളവരുടെ വിഷത്തിസാ വളരെ പ്രബലത ൭.ണ്ടായിരു 
ഗ്ാലും ഭാഷ ധങ്ങഠാകൊണ്ടും സിദ്ധമന്ത്രങ്ങാകൊണ്ടും ശമീ 
പ്യിപ്പാനായിക്കൊണ്ട യത്തത്തെ ചെയ്തുകൊഠാംകയും വേണം. 

൬൭. നക്തമാലസ്യപഞ്ചാംഗംപക്വംധാന്യാശൂവാരിണാ! 
പിഷ്യ്വാപിലിപ്യതദ്ദെശമാതിപെസ്ഥാപയെച്ചതം॥ 

൬൮. ഈഷക്ചതെഠഷെപരിത്ൃജ്യപുനര്ല്ലിപ്പവാത്രവാസയെല്। 
എവലാദിനത്രയെകുയൂാദെഷ സിദ്ധതമൊലിധിഃ॥ 

൬൯. ചെഷ്ടാരുതാനുകാരാംബുത്രാ സാദിനിഖിലാവഹം ॥ 
അതിരീവ്രമപിക്ഷിപ്രംശമയെല് ശരളംശുനാം | 

൭ ങ്ങിനെഠ പഞ്ചാംഗം കാടിയില് പുഴങ്ങിഅരച്ചു കടിച്ചെട. 

ത്തപൃരട്ടി ചെയിലത്തിരുത്തുക. പുരട്ടിയമരുന ഉ. ണങ്ങിതുട 
ങ്ങിയാല് അടത്തികളഞ്ഞെ പിന്നെയും പുരട്ടി വെയിലത്തിരു 

ത്തുക. ഇങ്ങിനെ മൂന്നുദിചസംചെയ്ക്കു. ഈ പ്രയൊഗം ഏററ 

വയം സിദ്ധമാകുന്നു. ശ്വാവിയനെപ്പ്യൊലെ ചെഷ്ടിപ്പിക്കുകയും 

ശബ്ലിക്കുകയും ജലം കണ്ടാല് ഭയംമുതലായതിനെ ഉണ്ടാക്കുക 

യും ചെയ്യുന്നതായും അതിപ്രബലമായു മിരിക്കനാ വിഷം ഇതു 

കൊണ്ടു ശമിക്കുകയും ച്ചെയും. 



ഷറഠാത്രിം ശാദ്ധ്യാ യഃ ൭൦൭൧ 

ശ്വവല്ഖാദിതുകാമസ്യദഫെത്സന്ധീനമുഷ്യച। 

ി ഉ ഇ്ലാജ്യഗാഡ്വൈജ്ജംബിരഫലഖണ്ഡമുഖ്വൈമ്മുഹു ॥ 

ശ്വപിനെപപോലെ അടുത്തുചെന്നവരെ കടിപ്പാനായി 

ക്കൊണ്ടെ ഇച്ചിക്കന്നവനെറ അംഗസന്ധികളില് ചെറുനാരങ്ങ 

മുറിച്ച കഠിനമായ കൃടോട്ടകൂടിയനെയ്യില് മുറിഞ്ഞേടം മുക്കി 

അതുവെച്ചു കാച്ചുക. എന്നാരു കടിപ്പാന്പരുന്നതും വിഷവും 

ശമിക്കും 
൭൧. വ്യായാപ്യാഡ്യപദ്യാലാസ്സ്രരസെനചനാവനം ! 

അഥവാത്രായമാണായാസ്സ്റവ്യാള ക്ട വിഷാപഹം 

കറുകയുടെ നീരുകൊണ്ടൊ പുലിച്ചുവടിന്നീരുകൊണ്ടൊ 

ബ്രഹ്മിനീരുകെണ്ടൊ നസ്യംചെയ്ത്ു. ഈ പ്രയോഗവും നായ്കത്ു 

കൂടെ സകലധിഷത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. 

(കടുത്രയാദി ഗുജിക) 

൨െ. കട്ടത്രയരസൊനൊഗ്രഗന്ധാമധുകഫിംഗുഭിഃ 
സാശ്പഗന്ധാകരഞ്ജത്വങ് മാംസിബകുളകാസ്ഥിഭിഃ॥ 

മെ. ധാന്യാമുപിഷ്ടൈഃകൊ ലാഭാഗുളികാപിഹിതാഃപുനഃ॥! 
ധാസ്പ്യാമൂയൊജിതാഃകൃത്പാപായയെല്പ്രാതരുത്ഥിതം! 

ചുക്കമുകകുതിപ്പുലി, വെളുത്തഉ ഒളി, പയമ്പ, ഇരട്ടിമധുരം 
കയം. അമുക്കുരം, ഉ ങ്ങിന്തൊലി, മാഞ്ചി, എരിഞ്ഞിക്കുരുവി 
ന് കാമ്പ ഇവ കാടിയിലരച്ച ലന്തക്കുരപ്രമാണം ഗുജിക ഉരു 
ട്ടിനിഴലിലുണക്കി കാടിയില് അരച്ചുചേത്ത സെഖിപ്പിക്ക നാ 
യയുടെ വിഷം ശമിക്കും. 

(അമൃതാദി ചൂര്ണ്ണം) 

൭൪. അമുതാരജസാ സാദ്ധംചൃര്ണ്ണുയിത്വാകടുത്രയം 
സസിതംസപ്പ്രിഷാദല്യാല്ക യൂഃദന്യദപീദുശം ॥ 

ചിററമൃതിന്െറ കയറല് ത്രികടു ഇവ കൂട്ടിപ്പ്യൊടിച്ച പഞ്ച 
സാരചെത്ത യെയ്യില് കുഴച്ച സേലിപ്പിക്ക ഇതുപോലെ മററും 
പലപ്രയോഗങ്ങളും വേണ്ടിവരും എന്നാല് മിക്കതും ശമിക്കു 
മെന്ന അറിഞ്ഞുകൊഠാംക. 

൭൦. 

മാജ്ലാരവിഷത്തിന 

൭൫൭. നിംബത്വഗഞ്ജനാംഭൊജബീജെന്്രയ വചന്ദനൈഃ । 
ശുദ്ധാംബുവിഷ്്ടൈരാലെപൊമാജ്ജാരവിഷനാശനഃ ॥ 

ളു: അഞ്ജനക്കല്ല താമരക്കുരു, കുടകപ്പാലയ 
ര ചന്ദന, ൮ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ച കടിച്ചേടത്തുപുര 

നെ 



൬൦൨ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ടക പ്യച്ചയുടെ വിഷം ശമിക്കും. 

൭൬. സക്ഷാരചിത്രാംപഥ്യംഞ്ചസഞ്ചു ൪ണ്ണുപ്യമമുനാശയെല്! 
॥ ഭംഗരാജരസൊപെതംഫംഗുചു ര്ദ്്ുമഥാപിലാ 

൭. കടുത്രിതയസിന്ധു ത്ഥയവക്ഷാരാഗ്നിഭിഃകൃതം | 
കൃ൪ണ്ണ്ുംവാസപ്പ്റിഷൈതാനിഹന്യുരൊതുഖിഷംമഹല്॥ 

ചവക്കാരം, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ, കടുക്ക, ഇവ പൊടിച്ചു 
തേനില് സേധിപ്പ്ിക്ക. കഞ്ഞുണ്ണിനീരില് കായം പൊടിച്ചു 
ചേത്ത സ്വേവിപ്പിക്കു. 

ത്രീകടുടം, ഇത്തുപ്പ, ചവക്കാരം, കൊടടലേലിക്കിഴങ്ങ, ഇവ 
പൊടിച്ച നെയ്യില് സേവിപ്പിക്ക. സകലമാജ്ജാരവിഷവും ശ 
മിക്കും. 

അശ്വപിഷത്തിന 

൮൮). വചാശ്വഗന്ധാലൊക്കയണാംചുണ്ണംക്ഷീരെണപായയേ 
അ! തെനൈവദംശെ ലെപംചകാരയെദ്വാജിനൊലിഷെ! 

കുതിര കടിച്ചാല് വയമ്പ, അമുക്കുരം, പാച്ചയോറഠിത്തൊലി, 
ഇവ പൊടിച്ചു പാലില് കലക്കി സേവിപ്പിക്ക. മേല്പഠത്തഞെ 
മരുന്നുകഠം പാലിലരച്ച കടിച്ചെടത്ത പുരട്ടുകയുംചെയ്തു. ചിഷം 
ശമിക്കും. 

മക്കടവിഷത്തിന്നു 

൭ന്െ. പിഷ്ടവാ ശൈരിഷപഞ്ചാംഗംവാരിണാതെനലെപനം 
കുയ്യാത്തദെവഗരളെ മക്ക ടസ്യചപായയേല്॥ 

മക്കടംകടിച്ചാല് വാകയുടെപഞ്ചാംഗം പച്ചവെള്ളത്തില് 
അരച്ച കടിച്ചെടത്ത പുരട്ടുകയും സേവിപ്പിക്കയും ചെയ്തു പി 
ഷം ശമിക്കും. 

മനുഷ്യധിഷത്തിനാ 

പഠ. നീലിഗരളികാമൂലംതണ്ഡുലീയകസംയുതം | ക്ഷീരെണ 
പിഷ്ടവാലിംചെത്തല്പായയെച്ചതൃുണാംലവിഷെ॥ 

മനുഷ്യ൯കടിച്ചാല് അമരിപേര, കരളുകത്തിന് വേര, ചെ 
വുചിരലേര ഇവ പാലിലരച്ചു പുരട്ടുകയും സേധിപ്പിക്കയും ചെ 
റു പിഷം ശമിക്കും. 

മണ്ഡു കുലിഷത്തിധാ 

൮൧൧. രാമഠംത്ര, ഷണൊപ്പെതമാരനാളെനമിശ്രിതം । മണ്ഡ, 

കസ്യവിഷെലിംപ്പെല്പ്പായയെച്ചുതദ്ദൌെഷധം ॥ 



ഷാത്രിംശാദ്ധ്യായ£ ൬൦൩. 

തപളകടിച്ചാല് കായവും ത്രികടവും കൂടി കാടിയിലരച്ചുവു 

രട്ടകയും സേവിപ്പ്ിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഷംശമിക്കും. 

മത്സയഖിഷത്തിന്ന 

൮൨. കാരസ്ധരകഷായെണസേകംകയ്യാന്നിരന്തരം 

മത്സ്യസ്യഗരളെതീവ്രരുജാദ്യാശൂപ്രശാന്തയെ! 

കടു മത്സ്യം മ ത്തിയാല് കാഞ്ഞിരത്തിനെറ വേരുംതളിരുമി 

ട്രിച്ചകുഷായംഖെച്ച അതുകൊണ്ട ധാരയിടുകഎന്നാല് കഠിന 

മായ നോവുംകടച്ചിലും ശമിക്കും. 

൮൩. ആരണ്യസഷപക്വാഥബാഷ്ട്രംചേധപദംനയെര്!
 

എതെന്തുക്ഷണൈനൈവപേദനാദിശമോ ഭചേല് ! 

കാട്ടകടുക സമൂലമിടിച്ച കഷായംവച്ചു അതിനെറപുക ഏ 
ലിക്ക. അല്ലകാലംകൊണ്ടുതനനെ പേദനയും കടച്ചിലും ശമി 

ക്ടുഠ. 

൮ര'. ഗു, ചീംദശകിഃപുഷ്ട്ൈസ്സഹക്ഷിരേണപാചിതാം ] 
പേഷയിത്വാനുലിംപേച്ചുതത്സദ്യശ്ശൂമയെദ്വിഷം ॥ 

ചിററമുതം ദശവൃഷ്ടം ഇവ പാലില് പുഴുങ്ങിയരച്ച പുരട്ടുക 
യും ചെയ്തു. മത്സ്യവിഷം ശമി ൭൦. 

നക്രവിഷത്തിന 

൮൫. ഗ്രദ്ഥികാകുഷ്ഠ മായൂരിബ്ബഹതീനതസഷപചൈഃ | സാ 
ശ്വഗസ്ധൈരജുക്ഷിരെലേചൊനക്രവിഷംഫരെല്॥ 

മുതല കടിച്ചാല് കാട്ടുമുകുകി൯ലേര കൊട്ടം,ചെറുകട ലാടി, 
ചെറുവഴ്തിന്നലേര, തകരം, കടക. അമുക്കുരം ഇവ ആട്ടിന് 
പാലില് അരച്ചുപുരട്ടുക. പിഷം ശമിക്കും. 

വൃശ്ചികലിഷത്തിയമ്മാ 

൮൬. സദ്യൊലെധപദം സിഞ്ചെച്ചക്രതൈലേ നവാര്ശ്ചികം। 
കൊഴ്ണ്ലെനാംശുമതിക്വാഥകല്ല ഭ്യാംസാധിതെനലാ॥ 

൮൭. മാണിമഷ്ഥരജഃപക്വസപ്പ്റിഷാകാഞ്ചികെനവാ ! 
. സക്ഷാരലവണെനാഥലെപനാദിക മാചരെല് ॥ 

തേതുകുത്തിയാല് ഉടനെ കണയെണ്ണു കുറഞ്ഞൊരു ചൂടുപി 
ടിപ്പിച്ച അതുകൊണ്ട കുത്തിയെടത്ത ധാരയിടുക. മാരിലവേര 
കൊണ്ടു കഷായംവച്ചു ഓാരിലധേര അരച്ചുകലക്കി എണ്ണച്ചെ 
ത്തുകാച്ചിയരിച്ച അതുകൊണ്ടുമേല്പ്രകാരംധാരയിടുകയുമാം 
അല്ലായെങമില് ഇത്തുപ്പപൊടിച്ചിട്ട നെയുമൂപ്പിച്ചുഅതുകൊണ്ടു 



സ൬ഠര" ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

മേല്പ്രകാരം ധാരയിട്ടക. കാടിയില് ചവക്കാരവും ഇത്തുപ്പം 
പൊടിച്ചുചേത്ത അതുകൊണ്ടും ധാരയിടാം പിന്നെ ലേചനാ 
ദികളെ ചെയ്തു. 

(ലേപനം) പി. 

൮൮. വാരിണാനുക്ത മാലസ്ൃപിഷ്ടൈഃപത്രെസ്തരാമടൈഃ 
കാഞ്ചികേനൈവവാഒ൭ ലപസ്ത്റവ്ൃദ്രോണപി പ്രണത ॥ 

൭. ഞ്ങിന്െറ ഉല, കായം ഇവ വച്ചുവെള്ളത്തിലൊ കാടിയി 
ലൊ അരച്ചു പുരട്ടുക. ദ്രോണപിഷം ശമിക്കും. ദ്രോണമെന്ന 
തതേളാകുന്നു. തേളുകഠാ വായപ്യങ്ങളായിട്ടും ആഗ്നെയങ്ങളാ 
യിട്ടും സെരമ്യങ്ങളായിട്ടും സംകില്ലീങ്ങളായിട്ടുമുണ്ട. വായവ്യയ 
ഒ്9 വായയകോപപത്തെ ൭ ണ്ടാക്കുനവയാകുന്നു. അതുകറാക്കും 

ഭീന സാദി പതിനെട്ട ജാതിയോടുകൂടിയ വയു മാകുന്നു. ആഗ്നേ 
യങ്ങഠം പിത്തകോപകരങ്ങളാകുന്നു അതുകഠം കെൌണ്ഡിന്യയാ 
ദി ഇരിപത്തുനാല ജാതീയൊടു കൂടിയവയു മാകുന്നു. സെൌൌമ്യങ്ങ 
ഠം കഫകോപകരങ്ങളാകുന്നു. അതുകഠാലിശ്വാഭരാദിപതിമു 
ന്നു ജാതിയൊടുകൂടിയ വയുമാകുന്നു. സങ്കിണ്ണുങ്ങാം ദോഷത്രയ 

കോപത്തെ ഉ ണ്ടാക്കുനവയാകുന്നു. അതുകഠാ തുണ്ഡനാസാ 

ദി പന്ത്രണ്ടുജാതിയോട്ുകൂടിയലയു മാകുന്ന ഇങ്ങിനെ വാതാദി 

ദോഷകോപകരങ്ങളായുംഅറുപത്തേഴജാതിയൊട്ടകൂടിയവയാ 

യുമിരിക്കുന്ന തേളുകജി൯വെച്ചു ഏതെല്ലാം തേളുകളൂുടെഖിഷം 

സാദ്ധ്യമാകുന്നു എന ശാസ്രൂസമ്മതികാണപ്പെടന്നുഖൊ അതു 

കളെ ഒക്കെയും ഗ്രഫിപ്പിപ്പാനായിക്കൊണ്ട സവൃപദത്തെ പ്ര 

യോഗിച്ചിദിക്കുന്നു എന അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും വേണം മെ 

ല്പഠഞ്ഞ തേളുകളുട്യും അതാത തേജിന്െറ പിഷത്തി 
നെറയും ലക്ഷണ ത്മഠാ സാദ്ധ്യാസാദ്ധ്യലക്ഷണങ്ങ ഇ വരണ്ടു 

വകയും വൃസ്പകത്തിനെറ ചുരുക്ക ത്തിന്നുവേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച 

രിക്കുന്നു. 

൮൯. അക്ക ക്ഷീരേണസംപിഷ്ഷ്ൈമ്മരിചൈവ്യാവിലേപനം ! 

മാണിമ ഫയുതെനാഫിവല്ലിപത്രെണഖാഫിതം ॥ 

എരുക്കിന്പാലില് മുളുക അരച്ചുപുരട്ടുകയും ഇത്തുപ്പം ചെ 

ററിലയുക്കേട്ടി അരച്ചുപുരട്ടുകയും തേഠാപിഷത്തി പററുനാതാ 

കുന്നു. 
൯൨. പാരാലേതശകൃല്പഥ്യാനാഗരൈസ്കൃഗരാന്പിതൈ? ് 

ബീജപൃരരസേപിഷ്ലൈര്ല്ലെപൊസ്ൃയപരമൌഷധം ॥ 

മാടപ്രാവിന്െഠ കാഷ്ടം കടുക്ക; ചുക്ക, തകരം ഇവതാളി 
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മാതകുത്തിന് നീരില് അരച്ചുപുരട്ടുക. തേളിന്െഠ ലിഷത്തിന്ന 

ഇത പര മൌഷ്ധ മാകുന്നു. 

൯൧. നാഗരംഫരിതാലംചസൈന്ധലെനസമന്വിതം! 

ബീജപൂരരസൊപ്പെതംതഥാസ്ൃയപരമൌഷധം 

ചുക്കംപൊനാരിതാലം, ഇനത്തുപ്പു ഇവ താജിമാതളത്തിന്നീ 

രിലരച്ചു പുരട്ടുക. ഈ പ്രയോഗവും മേല്പഠഞ്ഞ പ്രയോഗം 

പോലെ ആകുന്നു. 
(രാമഠാദിഗുളിക) 

൯൨. രാമഠംഫരിതാലഞ്ചബീജപ്യരകവാരിണാ! 
പിഷ്ടപാഥഗുജികാടകയ്യാനുല്ഗാഭാസ്ത്ാവിശോഷിതാഃ! 

൯൨൩. ബീജപ്പരരസൈനൈവപാനലെപാദിയൊജിതാഃ! 
നിയമ്ലൂന്ത്യഖിലംസദ്യൊഗരകംശതുകലെധിനാം॥ 

കായം,പൊമ്മരിതാരം ഇവ താളിമാതമൂത്തിന്നീരിലരച്ച 

ചെറുപയറഠഠിന്മണിപ്രമാണംഗുജികയുരുട്ടിനിഴലിലുണക്കിതാ 

ജിമാതളുത്തിന്നീരില് അരമ്മുചേത്ത സേപിപ്പിക്കയും പൂരട്ട് 
കയും നസ്യയും ചെയ്തു. തേളിനെ വിഷം ശമിക്കും. 
ഴ് 

(കരഞ്ജ ബിജാദി ഗുളിക) 

ന്രാഃ. കരഞ്ജ ബിജശ്വെതാക്കതണ്ഡുലിയകഡുണ്ഡ കൈ! 
മനൊഹ്വാഫ തിതാലാക്കരാഗകുംകു മരുഗ്യതൈഃ॥ 

൯൫. കരഞ്ജുസ്വരസെപിഷ്ൈസ്സുഏാഫഹംമുല്ഗസന്നിഭാഃ। 
വിഫിതാഗുജളികാശു ഷ്രാശരൂരാരായാംപാനലെപയൊഃ॥ 

൯൬.നാവയെചകരഞ്മു സൃകഷായെണരസെനച! 
ശ്വെതാക്ക സ്വരസൈനാപിയൊജ്യാഇതിജിനൊല്രവിന് 

൭ ഞങിന് കു ര,ലവെള്ളെരുക്കിന്വേര, ചെറു ചിരവേര, പലക 
പൃയ്യാനിചേരമനയൊലം, പൊന്നരിതാരം, അക്ലാരിത്തെങ്ങ 
കുംകുമം, കൊട്ടം ഇവ ഉ.ഞ്ങിന്നീരില് ഏഴുദിപസം അരച്ച 
ചെറുപയറഠഠിന്മണിപ്രമാണം ഗുജികയുരുട്ടി നിഴലിലുണക്കി 
൭ ങ്ങിനെറ വേരുമുതലായ പഞ്ചാംഗങ്ങാകൊണ്ട കുഷായംവ 
ചു അതില്ചേത്ത സേവധിപ്പിക്കയും ൭ ങ്ങജിന്തജിര ഇടിച്ചുപി 
ഴിഞ്ഞെനീരെടുത്ത അതില്ചേത്ത പുരട്ടുകയും വെുത്തഎരുക്കി 
നെഠ തങ്കിര പാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞെനിരെടുത്ത അതില്ചേത്ത നസ്യം 
ചെയ്തുയും ചെയ്തു. ഇത എല്ലാതേകൂക മടെവിഷത്തിന്നും ഉടനെ 
മപശമനത്തെ ഉ.ണ്ടാക്കുനനതാകുന്നു എന ബുദ്ധമുനിയാല് പ 
റകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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ഒഠറാമ്പല്ലിചിഷത്തിന്ന 
൯൭. പിഷ്ടവാപ്യാഘുപടിമൂലംപയസാചായയെല്പ്രഗെ। 

ക്ഷൈരെയിംവായവാശുംതല്സഹിതാം സിതയായുതാം!! 
൯൮. പുൃഥുകാന്സിതയൊപചെതാ൯പ്രാശയെദ്വാസിതായുതം! 

നവനീതംവിനഷ്ടാംബുലാംഗലീഫലമെവവാ 
൯൯. കയ്യാച്ചുക്ഷിരപിഷ്ടെനകദംബതരുചമ്മണാ! 

മുലെയപ്യാഘുപദ്യാവാലെപനംശിഗ്ര, ണൈവവാ॥ 
൧ഠ൦.മന്ത്രൈഃകക്കുടരുദ്ര സ്യസഞ്ജപ്പെനനിരന്തരം। 

തൊയെനദംശെകുയ്യാച്ചധാരാമുരുവലെവ്വിഷെ॥ 
ഉറാമ്പല്ലികടിച്ചാല് പുലിച്ചുചടി൯വേര പാലിലരച്ച രാ 

വിലെസേധവിപ്പ്ിക്കയൊ മേല്ലഠഞ്ഞെ മരുന ചതച്ചിട്ട പാല് 
ക്ക ഞ്ഞിവെച്ചു പഞ്ചസാരചേത്ത രാവിലെ സേലിപ്പിക്കയൊ 
ചെയ്തു. അപിലും പഞ്ചസാരയും ചെത്ത ഭക്ഷിപ്പിക്ക. ലെ 
ണ്നറയും പഞ്ചസാരയും ചേത്ത ഭക്ഷിപ്പിക്ക. വീര്വറഠിയനാ 

ജികേരത്തിന് പള പഞ്ചസാരകൂട്ടി ഭക്ഷിപ്പിക്ക. കടമ്പിന്തൊ 
ലിയൊ പുലിച്ചുചടിന്ലേരൊ പാലിലാച്ചു കടിച്ചെടത്തപുര 
ട്ടക. കുക്കുടരുദ്രമന്ത്രങ്ങഠം ജപിച്ച പച്ചുവെള്ളം കൊണ്ട കടി 
ച്ചെടത്ത ധാരയും ചെയ്തു. എന്നാല് ലിഷംശമിക്കും. 

അരണപിഷത്തിന്ന 

൧൧൧. ശിഗ്ര നിംബശിരീഷാക്കടീര്ഘപ്പറ്തത്വഗാഹിതഃ। 
സവ്യാംഗലെപചൊദഷ്ടസ്യബ്രാഹ്മ ണ്യാപിഷനാശനഃ॥ 

അരണകടിച്ചാല് മുരിങ്ങത്തൊലി, വലേപ്പിന്തൊലി, നെ 
ന്മെനിലാകത്തൊലി എരുക്കിന് ഖവെരുമ്മഅതൊലി, പലകപ്പു 
യ്യാനിലെരുമ്മല് തൊലി ഇവ പച്ചുവെള്ളത്തിലരച്ചു മെലൊ 

ക്കെതെക്കുക. വിഷം ശമിക്കും. 

൧൦0൨. നീലിമുലകഷായെണസവ്യാംഗപരിഷെചനം! 

മ്രെഷ്ടംതതൊപിദംശഞ്ചലിംപെല്ലവലിചല്ലഖൈഃ! 

അമരിചേരുകൊണ്ടു കഷായ വച്ച അതുകൊണ്ട സവ്യാംഗ 

ധാരചെയ്തു. ഇത മേല്പറഞ്ഞ സവ്വാംഗലേപനത്തെക്കാഠാം 

അധികം നന്മയുള്ളതാകുന്നു. വെള്ളിലത്ത കിര അരച്ചുകടിച്ചെ 

ടത്ത പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. 

൧൧൩ .ശംഖപുഷ്ടിനൂഖല്ലി ഭ്യാംമുലെനപനസച്ചുദം! 

പ്രത്ൃഗ്രംവാരിണാപിഷ്ടവാപായയെച്ചപ്രശെതരാം! 

ശംഖവൃഷ്യത്തിന്വേര, ഉഴിഞ്ഞെവേര, പുലാലിനുകനുനാ 
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ഇവ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി ഏററയും പുലച്ചെ സെ 

ലിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. എനാല് വിഷം ശമിക്കും. 

ലാന്തിന്ചിഷത്തിന 

൧൪". ന 
തുലൃത്ച്യാടു ഭയൊരിത്ഥമാചായ്യാണാംമതസ്ഥിത।ഃ 

ച 

ലാന്തിന്െറ പിഷത്തിന അരണയുടെ വിഷത്തൊടേ സാമ്യ 

മണ്ടാകയാല് അരണവിഷത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സകഠാത 

ഗൌ അതിനും മതി എനന വളരെ ആചായുന്മാർ പറഞ്ഞിരി 

ക്കയാല് മേല്പറഞ്ഞ ചികിത്സകളെ. മാത്തുകടിച്ചാലും ചെ 
യ്കുകൌറാക. 

' ഗൌളിവിഷത്തിന 

൧ഠ൫. ഗൃഹഗൊധികയാദഷ്ടെപിഷ്ടൈദ്ംശെഖിലെപനം ! 
നീലീഗരളികാഗൊപിമുലൈഃകയ്യാസ്നിശാരസെ ॥ 

ഗൌളികടിച്ചാല് അമരിലേര, കരളെ കത്തി൯ചേര,നന്നാ 
ിക്കിഴങ്ങ ഇവ മഞ്ഞഠാനീരിലരച്ച പുരട്ടുക. കുപ്പമഞ്ഞളി൯ 
നീരിലുമാം. 
൧൧൬. താന്വെവപിഫ്യവാശുദ്ധാംബുലോളിതാനിചപായയേ 

ത നിയ്യാസംവാകപിത്ഥസ്യകദംബസ്ൃത്വചൊപിചാ 

അമരിലേര, കരക്കെകത്തിന്ലേര., നന്ാഠിക്കിഴങ്ങ ഇവ 
യൊവിളാമ്പശയൊ കടമ്പിന് തൊലിയൊ പാലിലരച്ചു കല 
ക്കി സേവിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാല് പിഷം ശമിക്കും. 

കട്ടനാലി൯പിഷത്തിന്നു 
൧൧൭. ഗോമതീപല്ലവാന്പിഷ്ടവാനിശയാസഫലെപനം! 

ദംശെവിദദ്ധ്യാത്തൈരാശുഗസ്ധഡൊളിചിഷശാന്തയെ ! 
കടുനരു കുത്തിയാലുടനെ കൂമുള്ളില്കനുനാ പച്ചുമത്തെഠം 

ഇവ പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ച കടിച്ചെടത്ത തേക്കുക. വിഷം 
ശമിക്കും. 

൧൦൮. വശിനീപല്ലവൈഃപിഷ്ടൈനാവനീതെനുസംയുതൈഃ। 
സവ്യാംഗലെപനംകൃത്വാതാനെലപ്രാശേയെച്ചപാ ॥ 

മുക്കുററിയുടെ തളിരരച്ച വെണ്ണുചേത്ത സവ്യാംഗം പുരട്ട്ക 
യും അതുതെ സേലിപ്പിക്കയും ചെയ്തു ഇങ്ങിനെയുമാം. എ 
നാല് വിഷം ൭ടനെ ശമിക്കും. 
൧൧0൯. ദ്രൊണപുഷ്ണരസൊന്മിശ്രമമദ്ദിതംസഫസറ്റ്റിഷാ 



൬൦൮ ആരോഗ്യകല്പദ്ൂ മെ ബാലചികിത്സായാം 

ആശയെല്കദജിപ ക്വമഥവാതദ്യിഷാതുരം ॥ 
തൃമ്പപ്റു്വിന്െറനിരില് നെയ്യും കദളിപ്പഴവും ചേത്ത സേ 

ലിപ്പ്ിക്കയുമാം. രം പ്രയോഗം ഏററവും സാരമാകുന്നു. 
അട്ടയുടെ വിഷത്തിനാ 

൧൧൦. നിശാഗോപാംഗനാച്ണ്ണംസപ്പിഷാസഫഭക്ഷയെല്। 
തെനൈവദംശെലിംപെച്ചജളൌകൊലിഷശാന്തയെ! 

മഞ്ഞ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ ഇല പൊടിച്ച നെയു ചേത്ത 
സേവിപ്പിക്കയും കടിച്ചെടത്ത പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. അട്ടയുടെ 
വിഷം ശമിക്കും. 

പടുതാരയുടെ വിഷത്തിന 

൧.൧൧. പിഷ്ട്വാകരിലതാകന്ദംപായയെച്ച് ശുദ്ധവാരിണാ। 
സാരസ്വതവിഷൊച്ചിത്ത്യൈദംശെകയ്യുാച്ചേലെപതം। 

പടുതാരയുടെ വിഷത്തിശാ കരിക്കൊടിക്കിഴങ്ങ പച്ചുവെള്ള 
ത്തില് അരച്ചുകലക്കി സെവിപ്പിക്കയും പൃരട്ടുകയുംചെയ്തു ഏ 

സാല് ൭ടനെ ശമിക്കും. ം 
൧൧൨. പത്രാണ്യത്തമ കന്യായോഃകടുത്രയസമന്വിതം | 

ശിരീഷസ്വരസെപിഷ്ടവാകയ്യാദ്വാതൈവ്യിലെപനം! 
വെലിപ്പുരുത്തിയിലയും ത്രികടുവും കൂട്ടി നെമ്മെനിവാകയി 

ലനീരില് അരച്ചുപുരട്ടുകയുമാം. 

൧൧൩.. ക്ഷിരെ ണ പായ യെല്പിഷ്ഠാംദഷ്യംപൃഥുകികാശിഫാം॥ 
തയൈവകയ്യാല്ലെപംവായ ദ്വാശൈലെയസച്ച്ിഷാ। 

അവില് പൊരിലേര പാലിലരച്ചുകലക്കി സെവിപ്പിക്കു. വു 
രട്ടുകയുംചെയ്തു. നെയ്യില് കന്മതംചേത്ത പുരട്ടുകയുമാം. ഇവ 
ചെയ്താല് പടുതാരയുടെ വിഷം നല്ലവണ്ണംശമമിക്കും. 

വിഷ സാമാന്യ ചികിത്സാ 

(കുഴയില്തേപ്പാ൯ പുനുന്നവാഭി) 

൧൧൪. പുനനനാവനിശാദ്വന്ദപ്വശിരിഷകരചിരകൈഃ | 
നീലീകദംബനിം ബാക്കസൊമവലലു,മുനിദ്രമൈഃ! 

൧൧൫. നാദീധവെതസനിശ്ലൂണ്ഡീകരഞ്ജുകകഭൈരപ ] 

പിഷ്്ൈസ്തണ്റുലതെൊയെനലെപ്പസ്സുവ്വലിഷാത്തിനുല് 

തമിഴാമലേര. വരട്ടമഞ്ഞഠാ, മരമഞ്ഞത്തൊലി, നെന്മെ 
നിചാകലേരിന്മേല് തൊലി, അലരിത്തൊലി,അമരിലേര, കട 
മ്പിന്തൊലിധേപ്പില്തൊലി;എരുക്കിന്പേരി മ്മെല്തൊലി 



ഷഠാത്രിംശാഭ്ധ്യായ ഃ ൬൦൯ 

തോരായത്തിന് തൊച്അഗസ്തിമരത്തില് തൊലി; പുഴവഞ്ഞി 
ത്തൊലി, കരുനൊച്ചിപേര, ഉങ്ങിന്തൊലി, വീര്മരുതില് 
തൊലി, ഇവ അരിക്കാടിയില് അരച്ചു കടിച്ചെടത്തും കുത്തി 
യെടത്തും പുരട്ടുക എല്ലാവിഷയും ശമിക്കും. 

(സേലിപ്പാ൯ഗുളിക ശ്വെതാക് മുലാദി) 

൧൧൬. ശ്വെതാ ക് മൂലശൈലെയശാരിബാകഷ്ട ചന്ദനൈടഃ) 
തണ്ഡുലിയ കരഞ്ജത്വഗശ്വഗന്ധാസ്ഥിരാദ്വയഷൈ ഃ॥ 

൧൧൭. പാഠാഗരജികാമൂലകൊലദംഷ് ാകടുത്രയൈഃ। 
നിലീപപഥുകികാഘൊരലരകന്യാനിശാത്രയൈഃ। 

൧൧൮. ജീ മൂതമുലഗൊലൊമിമൂവ്യാഗുഞ്ജൂടത്രൂഷകൈഃ। 
മാംസികൂട ചരൊശീരനാഗരാമരദാരുഭിഃ। 

൧.൨൯. മായ്യൂരിമധുകാഭീരുകന്ദഗണ്ഡകശൃംഗകൈഃ॥ 
ൊമതരുപ്പ്യര ജൊമുക്താഫലലിദ്ൂമഫഹിംഗുളൈട। 

൧൨൦. കുസ്തൂരിശംഖപാഷാണഫലത്രിതയഗന്ധകൈഃ। 
ഫരിതാലമനൊഫ്ൈന്ദ്രമദകുംകുമചൊരകൈഃ॥ 

൧൨൧. അയസ്ത്യാന്തശിലാവാഭിശിചപബിജൈശ്ച സമ്മിതൈഃ। 
പിദ്ഷൈശ്ശൂി ടീഷപത്രെഭ്യൊമദ്ദിതെഭ്യൊഹുതെരസ്വെ 

൧൨൨. പത്രെ ല്യശ്ചക്രഞ്ജു സൃകാഥെചാരിഷ്ട വച്ചുജ്െ | 
നീപത്വഗ്വിഹിതെചാഥഡീലീമൂലകൃതെപിചച 

൧൨.൨, പശുഗന്ധാരസെബീജപ്പരകാര്ദ്ദകലാരിണി॥ ജീരകെ 
ണശ്ൃതെഖാരണ്യൃപിയാമാന് പൃഥഗ് ബഹു൯॥ 

൧൨൪. കുസ്തരംബുരുനിഭാഭകൃത്വാഗുളികാസ്സ്രംപിശൊഷിതാഃ॥ 
കരഞ്ജവിലീനിംബാംബുപിതാഡ്സുവ്യപിഷാപഫാഃ॥ 

വെളുത്ത എരുക്കിന് വേര, കന്മതം, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, കൊ 
ട്ടം ചന്ദനം, ചെറുചീരവേര, ൭. ങ്ങിന്തൊലി, അമുദടരം മാ 
രിലധേര. മുവ്വിലലേര, പാടക്കിഴങ്ങ, കരമെെകത്തിന്വേര, പ 
നാത്തേററ, ത്രികടു, അമരിചെര, അലില്പൊരിലേര., ആ കോരിധേര. വേലപ്പരുത്തിചേര, വര൪ട്ടുമഞ്ഞൊം., മരമഞ്ഞ: 
ത്തൊലി, കുപ്പമഞ്ഞഠാ, ദേവതാ ജിചെര, പയമ്പ. ചെരുംകരു 
മ്വലേര, ധെടുത്തകുന്നിയുടെധവേര, ആടലോടത്തിന്വേര, മാ ഞ്ചി, കൊടാചാരിസമൃലം, രാമച്ചം. ചുക്ക, ദേവതാരം. ചെ റുകടലാടി; ഇരട്ടിമധുരം, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ, ഘണ്ടാമുഗത്തില് 
കൊമ്പ, പൊന്നില് പൊടി, വെള്ളിപ്പൊടി,മുത്ത,പലിഴംംചാ 
യില്യം കസ്തൂരി, ശംഖപാഷാണം, ത്രിഫല, യെല്ലിക്കാഗന്ധ 
ടപൊഠാലിതാരംമനയോലുകധ്ാരം,കംകുമംം കച്ച രിക്കി 

൭9) 



൬൧൦ ആരോഗ്യകല്പദ്രമെ ബാല ചികിത്സായാം 

ഴുത്ഭംഅയ സ്ല്രാന്തംവത്സ നാഭി, രസംജ്്ല നെന്മെനിപാകയി 
ലനീരിലും ഉ.ങ്ങിലനീരിലും പലേപ്പിള്തൊലികൊണ്ടുവെച്ച ക 
ഷായത്തിലും കടമ്പിന് തൊലികൊഴണ്ടുലവെച്ച കഷായത്തിലും 
അമധിലവേരുകൊണ്ടുവച്ച കഷായത്തിലും വെളുത്ത വേളുയുടെ 

നരിലും താജിമാതളത്തിലനീരിലും ഇഞ്ചിഹീരിലും ജീരകക്കു 
ഷായത്തിലും മുമ്മൂന്നുയാമം അരച്ചു കൊത്തമ്പാലരിപ്രമാണം 
ഗുളികള അട്ടി നിഴലിലുണക്കി ഉ ങ്ങിന്തൊലി, അമരിപേര. ലേ 
പ്യിന്തൊലി ഇവകൊണ്ടുവച്ച കഷായത്തില് ചെത്തസേഖവിക്ക. 
ല്റീല്ലാ വിഷവും ശമിക്കും. 

(നസ്ൃത്തിന്നഗുളിക ദ്രൊണപുഷ്ട്രാദി) 
൧൨൭. ദ്രൊണപുഷ്ടക്ദംബത്വടെ നീലിമൂലാക്കചല്ലവൈഃ। 

മുവ്വാമൂലകരഞ്ജാസ്ഥിനീലിയിബീജസംയുതൈഃ | 
൧൨൬.യുക്കതൈന്നകു ലികാകന്ദതുല്യഭാഗെനുപെഷിതൈഃ॥ 

ബസ്ത്സ്യമൂത്രെഭൂനിംബഫ ലതുല്യകൃതിഃകൃതാ। 
൧൨൭. ഗുളികാനാവനെശസ്ത്ാസദ്വെഷാംഘൃഷ്ട മിശ്രിതാ। 

രസെഗര ജികാപത്ര സംഭൂതെക്കരസെപിവാ॥ 

തുമ്പപ്പുവ. കടമ്പി൯തൊലി, അമരിലേര., ചെങ്കെരുക്കില . 
ചെരുംകരമ്പവേര, ൭ ഒ്ങി൯കുരുയതാളിയരി ഇവ സമം ഇവ മ 
ക്കക്കൂ ടിയെ ടത്തോളും കിരിക്കിഴങ്ങ ഇങ്ങിനെ ചേത്ത ആട്ടിന് 
മൃത്രത്തിലരച്ച പുത്തരിച്ചുണ്ടങ്ങ പ്രമാണം ഗുമളികയുരുട്ടി നിഴ 
ലിലുണക്കികരളെകത്തിലനിരിലൊ ലെള്ളെരുക്കിലനീരിലൊ 

അരച്ചുചേത്ത നസ്യംചെയ്ത്ു എല്ലാവിഷവും ശമിക്കും. നസ്യം 
ഖെണ്ടസമയത്തിങ്കലല്ലാതെ പ്രവൃത്തിക്കരുത. അഞ്ജനവയമപ്ര 
കാരം തന്നെ. ബോധക്കെട, അസംബസ്ധപ്രലാപം ഇത്യാദി 
കറാമക്കെയും നസ്യാഞ്ജന. ദിക കൊണ്ട ശമിക്കുനാതായാല് 
അതുകറഠം കാണുമ്പോഠാ ചെയ്ത കെൌഠഠക. 

(അഞ്ജുനത്തിസഗുജിക പില്വബീജാദി). 

൧൨൮. വില്വബീജക ണാതുത്ഥമരിചൈര്ദ്രോണപത്രജെ। 

രസെസസൈന്ധലൈഃപിഷ്ഷ്ടൈരശഗ്ശുളികാമാഷസമ്മിതാ 

൧൨ ൯.ഛായാശുഷ്ണാഞ്ജനെയോജ്യാനിലീപത്രരസാന്പിതാ 
നിംബ പുഷ്ട്ം സൊപെതായദ്വാ സവ്ൃലിഷാത്തിഷു॥ 

ശൂവതുത്തി൯കുത, തപ്പുലി,തുത്ത, മുളക, ഇതുൂപ്പ ഇവതുമ്പ 

നീരിലരച്ച കൂ. ഴന്നി൯ മണിപ്രമാണം ഗുഷ്ികയുരുട്ട! നിഴലിലൂ 

ണക്കി അമധിയിലനിയിലെ ലേപ്പി൯ പൂവിനെ നീരിലൌ 

അരച്ചുച്േത്ത കണ്ണില് എഴുതുക. എല്പാഖിഷവും ശമിക്കും 



ഷംത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൬൧൧ 

(തലയില് കഴമ്പിടുവാന് മഞ്ജിഷ്ഠാദിപൊടി) 

മഞ്ജിഷ്ഠാമധുകൊശീരശാരിബാതണ്ഡുലീയകൈ | 

രജനീദ്വയമുസ്നൈലാമാംസീനാഥാഹഫ്വചന്ദനൈ 

൧൩൧. കടുത്രയചരാകഷ്ടനായ കുറംഭോജകെ സരൈഃ ! 

ശ്വെതാക്കനീലീ നി൪ഗ്ശണ്ഡീഠാസ്താഭിശ്ചകൃതംരജ& ॥ 

൧൩.൨. ശിഗ്ര, ഖലുയുരസെപാഠാമു ലകല്ലയസമനപിതെ ച 

സസ്തന്യപക്വെനൈരണ്ഡതൈലെനു സഹമുദ്ധ ന 

൧൨൩൩. യൊജയെതചസഖ്ലെഷാംശിരശ്തുലഭ്രമാദിഷു ! സ്പൊ 

തൊരോധെചസംജ്ഞായാഃപ്രമൊഷെചഫി് തം ചത! 

മഞ്ചെട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുഠം, രാമച്ചം നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ 

ചെറുചീരപേരം വരട്ടുമഞ്ഞോം, മരമതഞ്ഞത്തൊലി, മുത്തെങ്ങ 

ക്കിഴങ്ങ, ഏലത്തരി, മാഞ്ചി, നാകപ്പൂും ചന്ദനംത്രികടുത്രി 

ഫല. കൊട്ടം, ചെന്നിനായകം; താമയല്ലി, വെക്കെരുക്കില് 

വേര, അമരിപേര, കരുനൊച്ചിലേര, അരത്ത ഇവ പൊടിച്ചു 

മുരിങ്ങത്തൊലി കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്തനിരില് പാടക്കിഴങ്ങളആ 
രച്ചകലക്കി അവണക്കെഴ്ട്ുയും മുലപ്പാലും ചേത്ത കാച്ചിയഴി 

ചു അതില് ചാലിച്ചു മുദ്ധാപില്കുഴമ്പിടുക. വിഷംനിമിത്തമഠ 

യി ഉ ണ്ടാകുസനതലചേദന, തലതിരിച്ചില്,കഫരോധം., ബോ 
ധക്കേട, ഇവ ശമിക്കും സക ലധിഷത്തിന്നും നന്നു. 

(പ്രാണരാജ ഘൃതം) 

൧൩൪". അമുതാലവലീ മുലമുസ്ലാഗരജളികാംബുഭിടഃ। 
അഭയാശാരിബൊശിീരവഷാഭൂകഷ്ഠയഷ്ഠിഭിഃ ॥ 

൧൩.൭. വില്വഡുണ്ഡുകരിശുണ്ഡീപാഠാനിംബകരഞ്ജകൈടഃ। 
ശ്വെതാക്കവീപബ്ബചതിപിശാലാഭിശ്ചസാധിതെ ! 

൧൩൬. നിയയ ,ചഫെഡാഡിമാനന്താമധ്മകസുരദാരുഭിഃ | ആ 
ക്ക രാഗാശ്വഗന്ധാബ്ദ നിലീശൈലെയഫിംഗുഭിഃ ॥ 

൧൩.൭. നിംബപപുഷ്ട്കദം ബത്വകത്രിഫലാഭിശ്ചകല്യിതെടഃ॥ 
സ്വരസംഭ്പിഗുണംദത്വാസൊമവല്യാശ്ശൂ_ തംഏൃതം ॥ 

൧൩.൮. പ്രാണരാജാഫ്പയംപാനനസ്യാഭ്യഞ്ജനകമ്മണാ | 
വിഷംഫരതിസവ്വെഷാമപദാഞ്ചചതുഷ്ടദാം 

൧൨൩.൯. ഏതദ്വാ പ്രാണരക്ഷാത്ഥംമരിചെരസമന്വിതം 1 സ 
ുത്രപ്രാശയെ ദാദാലിതിനാസത്യയൊമ്മതം 8 

ചിററമൂത, വെമ്ളിലധേര, മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ, കരളുകത്തില് 
വേര, ഇരുലേലി;, കടുക്ക നധ്മാറിക്കിഴങ്ങ, രാമച്ചം, തമിഴാമ 

പ് 



൩൬൧൨. ആരൊഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

വേര. കൊട്ടം, ഇരട്ടിമധുരം. കൂവളത്തില്ചേര, പലകപ്പയ്യാ 
നിവേരഠ. കരുനൊച്ചിലേര, പാടക്കിഴങ്ങ, വേപ്പിന്തൊി, ഉ, 
ങ്ങി൯തൊലി, ലവെളുത്തഎരുക്കിന് വേരകടമ്പിന്തൊലി,ചെ 
റുവഴതീനചേര,കാട്ടുപെള്ളരിലേര ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച 
താഷിമാതമുങ്ങയുടെ ഓട കറുകൃഇരുപ്പുക്കാതല,ദേവഖതാരം.,.അ 
്ഠാരിത്തേഞം, അമുക്കുരം, മുത്തെങ്ങക്കി ഞങ, അമരിവേര, കന്മ 
തം, കായം, വേപ്പിന് പുവ്വംകടമ്പിന്തൊലി,ത്രിഫല ഇപഅ 
രച്ചുക ലക്കി റെയ്യും നെ ചി ലിംട്ടി സോമവള്ളിയുടെ നിരുംചേ 
ത്ത കാച്ചിയരിക്കുക. ഈ നെയ്യു പ്രാണരാജമെന പേരോടുകൂ 
ട്ിയതാകുന്നു. ഇതൃകൊണ്ടപാനമൊ നസ്വയമൊലേപനമൊചെ 
സ്ക്രാല് കാലൊടുകൂടാതെയിരികംന്ന ജത്തുക്ക ളൂടെവിഷല്യം നാലു 

കാലുകള്കോടുകൂടിയ ജന്തുക്കകൂടെചിഷവും ശമിക്കും. മേല്പറ 
ഞ്ഞ നെയ്യതനൊ മുളുകന്പചൊടിചേത്തഎല്പാലിഷങ്ങാഠക്കും 

ആദ।യില് ജീവരക്ഷയ്ക്കായിക്കൊണ്ട സേലിപ്പിക്കെണമെന്ന 
അശ്വിനീദേലഖന്മാരുടെ മതമാകുന്നു. 

(കഷായം പാഠാകരഞ്ജാദി) 

൧ര:ഠ. പാഠോകരഞ്ജശ്വെതാക്കനിംബദാധ്യിപ്രിയംഗുഭിഃ । 
സതബ്ുലീയകൈസ്സ്റിദ്ധഃക്വഥസ്റസുവത്രശസ്യൃയതെ 

പാടക്കിഴങ്ങം ഉങ്ങില്തൊലി. ചെള്ളെരുക്കിന്പേര, ലേപ്പി 
ന്തൊലി, മരമഞ്ഞെത്തൊലി, ഞാഴൽ പ്തവ, ചെരുചീരലേരം 

ഇവകൊണ്ടെ കഷായം വെച്ച സേലിപ്പിക്ക. എല്ലാവിഷമും ശ 
മി കദം. 
ചര്൧. അരുക്താനാത്തുസദ്വെഷാമെ ഭിരെഖപ്രതിക്രിയാം ! 

യഥായൊഗ്യംപ്രയുഞ്ജീതസമുക്കതെഷ്യവികല്ലത ി 

മേല്പറകപ്പെട്ടവയില് അന്തഭവിക്കാത്ത വിഷങ്ങഠഠക്ക ൭ 

ക്കെയും മേല്പറഞ്ഞ സാമാന്യചികിത്സയെചെയ്തു. മേര്പറ 

കപ്പെട്ടതുകഠാക്ക അതാതിന പഠകപ്പെട്ടചികിത്സ യൊസാമാ 

നൃയചിക്കിത്സയൊ ചെയ്യ കൊഠാക. എസ്നാല്കടിക്കുകയൊ കു 

ത്തുകയൊ നിമിത്തമായിട്ടണ്ടാകനന പിഷൊപദ്രധങ്ങഠം ഒക്കെ 

യും ശമിക്കും. 
൧൪൨. ദംശവെധൊവഖസംക്രാന്തഗരള സ്യപ്രതിക്രീയാ। 

ഇയതീതദ്വിനിജെജെതുംജയ്യമെഷാത്വലന്തരാം ॥ 

കടികൊണ്ടും കുത്തുകൊണ്ടുമേല്ലിക്കുന്ന വിഷത്തിനെറ ചി 

കിത്സഇത്ര മാത്ര മാകുന്നു. മേല്പഠഞ്ഞചികിത്സ അസാധ്യമായ 

തിനെകഠിച്ച ചെയ്താല് ഫലസ്വിദ്ധിയെ കൂ. ണ്ടാക്കുപാനായി! 



എ 

ഷറംത്രിംശാദ്ധ്യായേഃ ൬൧൩. 

ക്കൊണ്ട മതിയാകുനാതാകുന്നു എനാ അവറിഞ്ഞുകൊഠാകയും 
വേണം. 

കൈവിഷ ചികിത്സാ 
൧൪൩. ശ്വെതപാരന്തികാമൂലംക്ഷിരെപിഷ്ടവാവലൊളിതം | 

ത്ര്യക്ഷയ്യാനിലകണ്ണ സ്യസഞ്ജപ്തുംഗരനാശനം ! 
വെമുത്തതെച്ചിലേര പാലിലരച്ചുകലക്കി നീലകണ്ണത്ര്യക്ഷ 

രിജപിച്ച സേവിപ്പിക്ക. ഗരംശമിക്കും. ഗരമെഥാത മരണാ 
ന്തങ്ങളായ അനത്ഥങ്ങളെ ഉ.ണ്ടാക്കുനതായി മാരൊരൊവിധ 
മായ ധഷധത്തിങ്കല് ഇരിക്കുന ശക്തിയാകന്നു. അന്യയവ്ര 
യുക്തമായി അകത്തുപ്പെട്ട മരുന്നില്മേല് പ്രകാര മിരിക്കുന ശ 
ക്തിയത്രെ കൈപലിഷമാകന്നത. മേല്പഠത്ഞെ മരുനാ അന്യ 
പ്രയുക്തമായതിന എന്നല്ല സകലത്തിന്നും നയായിട്ടുള്ളതാ 
കനം. അതുപ്രകാരം അന്യപ്രയുക്തങ്ങാക്കും സാമാന്യ്യെനഫി 
തമാകുന്നു. 

ര് രു. വമനംശസ്ൃത്െപ്രായ സ്തൃസ്മിനാമാശയസ്ഥിതെ ! 
പക്വാശയഗതെതസ്തരിന്കത്തപ്യം ചവിരെചനം ! 

അകത്തുപെട്ട മരുന ആമാശയത്തികല് നില്ക്കുന്നു എങ്കി 
അ ഛദ്ദിപ്പിക്കുകയും പക്വാശയത്തിങ്കല് നില്ക്കുന്നു എങ്കില് 
ലിരെചിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 
൧൪൫. ക്ഷീരെണനീലിപത്രാണിപിഷ്ടവലിംപെല് സമന്തതഃ 

൭ ദരംതൈരശുഷ്ടെത്ര ഭാഗെതച്ചലിനിദശെല് ॥ 
അമരിയില പാലില്അരച്ച വയററത്തൊക്കെതേക്കുക. എ 

സാല് ശേഷംഭാഗം .ണങ്ങുനാസമയവും മരു ഭാഗം ഉ ണങ്ങാ തെകാണാം. അവിടെ പവിഷത്തിന്െഠ സ്ഥിതിയാകുന്നു എന്ന റിക. ആയത പൊക്കി ളിന്െഠറ മെല്ഭാഗത്തായാല് ശദ്ദിപ്പി ക്കേണമെന്നും താഴെആയാല് വിരെചിപ്പിക്കണമെന്നും താ ല്പയും. 

ലര൬. പ്രായേണസുകുമാരത്വാദുഷ്ഠരംവമനംശിശൊ വിരേകശ്ചതഥാപ്രായസ്തസ്മാല് സംശമനംപരം ॥ 
ബാലന്മാര മുദുശരീഠന്മാരാകയാല്് വമനക്രിയ വേണ്ടുംവ ണ്ണുമാക്കുവാ൯ പ്രയാസമുണ്ട. വിരേചനവുമപ്രകാരംതന്നെ.  അതുഹേതുപായിട്ട അകത്തുപെട്ട രഓഷധങ്ങളുടെ ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുനാതായ പ്രവൃത്തിക തനെ ഏററവും പ്രധാനങ്ങ ക്ാകുന്നു. 



൬൧൪ ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

൧൪൭. ഹിംസാമുദ്ദിശ്യയക്കുന്തിരിപപഃകെചിദൌഷധം 
ഗരവല് സ്വവശീഭാവമന്വയെചേതിദ്വിധൈഖതല് ॥ 

ചിലര് വൈരം ഫഹേതുവായിട്ട ഫിംസിപ്പാനായിക്കൊണ്ട 
മേല് വിവരിക്കപ്പെട്ട ശക്തിയോടുടകൂടിയ മാഷധത്തെ അന്നാ 
ദികളില്ചേത്ത അറിയാതെ കൊടുക്കുന്നു. ചിലര തനിക്ക അ 
ധീനനായി ഭവഖിക്കെണമെന വിചാരിച്ചിട്ടും കൊടു ടന്നു.അ 
തഫേതുഖായിട്ട് കൈലിഷം രണ്ടുപിധ മാകുന്നു. ഏതുവിധമാ 
യാലും ആദിയില് പറകപ്പെട്ട മരുന്ന അതിന്െറശക്തിയെശ 
മിപ്പിക്കന്നെതാകുന്നു എന്നതാല്പയും അതിനെസ്റ്റഷ്ട മാക്കുന്നു. 

൧൫൪൮) ഉ ഭയൊശ്ചതയൊരുക്ത മാഫുഃപ്രശമനൌഷധം | 

സിദ്ധിസ്റാധനബ്ചാഹുല്യന്നിയതെതൃയന്യ്യ? ച്യതെ ! 

ഹിം സാത്ഥമായാലും വശികരണാത്ഥമായാല്ം മന്പറകു 
പ്പെട്ട മരുന്ന അതിന്െറ ശക്തിയെ കൊടുക്കുണതാകുന്നുഎന്ന 

പലരും പറയുന്നു. എന്നാലും സാധനബാഹുല്യംകൊണ്ടെ 
നിയമേന സിദ്ധി ഭപിക്കുമെന്ന വിചാരിച്ച വേറെയും ചില 
മരുന്നുകളെ ഇതിന്നുതാഴെ കാണിക്കുന്നു. 

൧൪൯, പാഠഠാമുലംസമുധൃത്യപുഷ്യസ്ഥെശീതതെജസി | 

ക്ഷിരേണപിഷ്ടമാലൊഡ്യപായയെത്തച്ചതാദുശം॥ 

പാടക്കിഴങ്ങ പയത്തുന്നാഠാ പറിച്ച പാലില് അരച്ചുകല 
ക്കി സേവിപ്പിക്ക. കൈലിഷം ശമിക്കും. 

(വചാദി ഗുളിക) 

൧൫൦. വചാചന്ദനഗാംഗെയഗുഞ്ജാരുദ്രാക്ഷ യഷ്ടിഭിഃ 

 ജയന്തിരസപിഷ്യാഭിഗ്ഗ മികാഗരനാശധവീ ॥ 

൧൭൫,൦. ഹിംസ്വെദ്ദെശ്യസ്യധ ശായതക്രെവില്വദള്ൈശ്ശു_ തെ ॥ 

ടീരഘവ്ൃത്തസ്പമൂലെനശൃതെലാവാഗരെണവാ ॥ 

൧൭൨൮.. സ്തം ഭനൊദ്ദെ ശ്യനാശായശരപുംഖശിഫാശൃതെ | 

ഉ ച്യാടനായര്ത്ത സ്യനാശായബ്ലദഫതരി ശൂതെ ॥ 

൧൫൨. വിദ്വെഷണായദത്തസ്യനാശായാനന്തയാശൃതെ 

മാരണായപ്രയുക്ത സ്യാവാശായഗ്രഥികാശൃതെ ॥॥ 

൧൫൪. വശീകരണുസിദ്ധ്യത്ഥംദത്തസ്യ്റാകഷണായച്ച ല് 

പാതവ്യാസ്താവിശാലായാമൂലപകെപനവരോിണാ 

വയമ്പ, ചന്ദന സ്പണ്ണൂഠം ലെളൂത്തകന്നിക്കു രുലി൯പരി 

പ്പം ര്ദ്രാക്ഷം, ഇരട്ടിമധുരം ഹുവ മുഞ്ഞ സിരിലരച്ചു ഗുളൂികയു 

ട്ടി വിഴലിലുണെക്കി സേവിപ്പിക്കുക. കൈധിഷം ശമിക്കും. 

ഫിംസയ്ക്കായികൊണ്ടെ കൊടുത്ത മരുധിനന്െ ശക്തി നശിക്കെ 

[ 



ഷ്റാംത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൬൧൭ 

ണെമെജഃി।ല് മേല്പറത്ഞ ഗുജികകൂവളത്തിലയൊപലകപ്പയ്യാ 
നിചേരൊ ചുക്കൊ ചതച്ചിട്ട മോരുകാച്ചി അതില്ച്േചേത്ത സേ 
പിപ്പിക്കുകയും ചേണം, ഹിംസാ എന്ന ശമ്ജുംകൊണ്ടെ സ്തംഭ 

നം. ൭.ച്ചാ0ടന൦ വിദ്വൈഷണംം മാരണം ഇവയെ സംഗ്രഹി 

പ്പിരിക്കുനം. ഒരതുകളില്വച്ച സ്തംഭനത്തിന്നായിക്കൊണ്ട കൌ 

ടുത്ത മരുന്നിനെ റശക്തി നശിപ്പാ൯ കൊഴിഞ്ഞിലി൯പേരിട്ട 

മോരുകാച്ചി അതില്ചേത്ത സേധിപ്പ്ിക്കയുമാം. ഉച്ചാടനത്തി 

നനായിക്കൊണ്ടകൊട്ടത്ത മരുനിന്െറ ശക്തി നശിപ്പാ൯ ചെ 

റുവഴുതിനവേരിട്ട കാച്ചിയ മോരില് ചേത്ത സേധവിപ്പ്റിക്കയു 

മാം. വിദ്വേഷണത്തിന്നായിക്കൊണ്ട കൊടുത്ത മരുസിന്െറ 
ശക്തി നശിപ്പാന് കൊടു ത്തുവ്വവേര ചതച്ചിട്ട കാച്ചിയമോരി 
ല്ചേത്ത സ്വവിപ്പ്ിക്കയുമാം മാരണത്തിന്നായിക്കൊണ്ടെ കൊ 
ടുത്ത മരുനിന്െറശക്തി നശിപ്പാന് കാട്ടുതിപ്പുലിചേര ചത 
ച്ചിട്ട കാച്ചിയമോരില്ചേത്ത സേഖിപ്പിക്കയുമാം. വശീകരണ 
ത്തിന്നായിക്കൊണ്ടൊ ആകഷണത്തിശായിക്കൊണ്ടോ കൊ 
ട്ടത്തതാകുന്നു എങ്കില് കാട്ടചെള്ളരിപേരിട്ട കാച്ചിയമോരില് 
ച്ചേത്ത സേവിപ്പ്റിക്കയും വേണം. 

൧൭൫൪. മഷധസ്യസമന്ത്രസ്യലിയുംനി്യാപ്യമന്ത്രപില്॥ 

സമന്ത്രണൌഷധെനാഥമോചയെന്തന്തരദേഖതാഃ॥ 

അതാത മന്ത്രങ്ങഠം ജപിച്ചുകൊടുത്ത മരുന്നിന്െറ ശക്തി 
യെ മന്ത്രജപംകൊണ്ടെ വദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട പിയ്യുത്തോടുടകൂടിയ 
മേല്പറഞ്ഞ ഗളികമുതലായ രാഷധംകൊട്ടത്ത നശിപ്പിച്ച 

തിനന്െറ ശേഷം അകത്തുപെട്ട രാഷധത്തെ ആശ്രയിച്ച നി 
ന്നിരുന്ന മന്ത്രദേഖതകളെെ ശരിരത്തിങ്കല് നി വേര്പെടുത്തു 
കയും പ്വേണം. 

൧൫൭൫. ദഷ്ഠപ്യൊമന്ത്രഖണ്ഡെസ്യധിധിനൊചെത്തദീരിതാല 

ദോഷാവാതാദയോരോഗാ൯കുയുരെ വജ്വരാദികാന്॥ 

൧൭൬. തൊയാഗ്നിഗത്തപാതാദീനഥലാപരിചാരകൈഃ, 

യത്തെനരക്ഷിതസ്യാപിപ്രതികൂലെ സ്വകമ്മണി! 

മന്ത്രദേചതകളുടെ ലേരപാടിനെ ചെയ്താന് പചേണ്ടുനത മ 
ത്രഖണ്ഡത്തില് നോക്കി അറിഞ്ഞുകൊഠാക. മന്ത്രദേഖതകമ്കെ 
വേര്പെടുത്തീല എങ്കില് അവരാല് ക്ഷോഭിപപിക്കപ്പെട്ട പാതാ 
ദിദോഷങ്ങഠാ പനിമുത ലായ രോഗങ്ങമെ പിനൊയ്ുമന്ടൊക്കും. 
വെള്ളത്തിലോ അഗ്നിയിലൊ ഉ യന്നപ്രദേശത്തിങ്കല് നിശ 
താഴത്തെക്കൊ വീഴിച്ചു എന്നും വരാം ഇത പരിചാരകന്മാര്ദ്ദ 



൬൧൫൬൭ . ആരോഗ്യകല്ലദമെ ബാലചികിത്സായാം 

ഷ്യിവെച്ചാലും സംഭവിക്കുന്ന തൂമാകുന്നു. ദൈവംതനെ അന 
കൂലമായിരിക്കുമ്പോഠം ഉ.പര്പിച്ചില്ലയെന്നും വരും.എങ്കിലും 
ദൈവം പ്രതികൂല മായിപരുര്മ്പാഠാ മേല്പറഞ്ഞതിനെ അവര് 
ചെയ്ുമെന്നതിണന സംശയവുമില്ല. 
൧൭൭. രക്ഷെജ്മാഗരിതാര ശവബാലകാന്പരിചാരകാഃ! 

ദംഷ്ട് റാശൃംഗാഗ്നിനിഷ്കുതേപ്രഭതിഭ്യോനിരന്തരം॥ 
പരിചാരകന്മാര് വഴിപോലെ മനസ്സവെച്ചു ദംഷ്ട് റയുള്ള ജ 

ത്തുക്കളില്നിന്നും കൊയ്പുള്ള ജന്തുക്കഷജില് നിന്നും തിയ്യില്നി 
ന്നും ഇടിമുതലായ സവ്ൃങ്ങളില് നിന്നും ബാലന്മാരെസവ്യകാല 
വും രക്ഷിക്കുകയുയാ വേണം. 

ചെവിയില് മുകുകമണിമുതലായതു പൊ 
യാല് ചെയ്യേണ്ടത 

൧൫൮. കള്സൂനാസാദിരന്ധു ഷ്ടമഗ്രെഷ്യചരിചാദിഷ്യ! 

നിഹരെച്ചഭിഷശഗ്യക്ത്യനോളിതീക്ഷ് ണരജൊമുഖൈഃ॥ 

ചെവി, മുക്ക മുതലായ ദ്വാരങ്ങളില്മുളുക,കുന്നിക്കു രമുതലാ 
കഠാ പോയകത്തുപചെട്ടാല് യുക്തിയോടുകൂടിയ വൈദ്യന് 

നാളികൊണ്ടോ തിക്ഷ് ണമായപൊടികൊണ്ടോ അപ്രകാരമി 
രിക്കുന്ന ക പായാന്തരംകൊണ്ടോ പൃഠത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ചെ 
വിയില്പോയാല് കുഴല് ഖെച്ച മുഖവായുകൊണ്ട വലിച്ചെട 
കഴക. മൂക്കില്പോയാല് തീക്ഷ് ണമായപൊടി വലിപ്പിക്കുക. 
എന്നാല് തുമ്പലുണ്ടാകും. അപ്പോം അകത്തുപെട്ടുത പുറത്തു 
പ്പോകയും ച്ചെയ്യൂം. 

൧൫൯. പ്രാണിപ്രചെശെകണ്ണ്ാന്ത ഃഘ്രയെല്ലധണാംഭസാ* 

തൈലെനുവായഥായോഗ്യംജംബീരസ്യരസെനവാ। 
ചെവിയില് ചെറുതായ ജന്തുക്കഠം പോയകത്തുപെട്ടാല് ഉ. 
വെള്ളമൊ എഴണ്ണുയോ ചെറുനാരങ്ങനിരൊ നീയ്ക്കുക. കൊ 

ട്ടെരുമപോയകത്തുലഖെട്ടാല് ഉപ്പവെള്ളമത്രെ നല്ലത. കഴിയാ 
നക്കഎജ്റുയത്രെ നല്ലത. തൊട്ടാരട്ടിക്ക ചെറുനാരങ്ങവീരത്രേ 
നല്പത. ഒറുന്മുമുതലായതിന്ന മേല്പഠഞ്ഞതുകജില് ഏതെങ്കി 

ലും കൊളം. 

തേരട്ടമുതലായത മേല്തട്ടി പൊള്ളിയാല് 
ചെയ്യേണ്ടത 

൧൬൦. ഭൂനിംബപത്രൈ ഃകേരാജ്യെകെതകീദളുസംയുതൈഃ॥ 

ഭൂഷ്്ൈഃപിഷ്ട്ൈഖ്വിമിശ്രൈശ്ചലിംചെച്ഛുതപടഃക്ഷതെ! 



ഷഠ൦ത്രിംശാ ദ്ധ്യായ$ ൬൧൭ 

൧൬.൨. പഞ്ചാംഗാനിശിരീഷസ്യപിഷ്ടവാതത്രചി സപ്പ്റിണി। 
പായയേല്കൊയഡ്റ്തുതോയെനസിഞ്ചെച്ചാമലകാംഭസ 

പൃത്തരിച്ചുണ്ടയിലയും കൈതക്കൂന്മും ലവെജിച്ചണ്ണയില്വറു 

ത്തരച്ച്ചേത്ത കഴമ്പാക്കിപുരട്ടക. തേോട്ടതട്ടി പൊള്ളകയാല് 

ഉ ണ്ടായ വ്രണംശമിക്കും. ചിലത ശമിക്കാതെഇരുന്നാല്നെന്മെ 
നിപാകയുടെ പഞ്ചാംഗമരച്ച സുഖോറ്റ്ുമാക്കിയജ ലത്തില്ക 

ലക്കിസേപിപ്പിക്കുകയും നെല്ലിക പൈള്ളംകൊണ്ട ധാരയിടുക 
യും മേല്പറഞ്ഞ മരുന്ന പു൪ട്ടുകയുംചെയ്തു എന്നാല് ശമിക്കും. 

(കരിബടപ്ലൂഴ്വിന്നു 

൧൬൨.ക്ഷതംക ബകൂകിടസ്ൃയരജസൊദുംബരത്വചട , സകെര 
ഫലദശ്ധൌലിംപേയഗോക്ഷ്ൃരകെണവപാ ! 

കരിബ്പടവ്ഴ മേല്പററി അവിടെ പൊള്ളിപ്പോയാല് ആ 
ത്തിത്തൊലി തേങഞ്ങാപ്പാലിലരച്ചു തേ. 

വ 

(തൊട്ടാരട്ടിക്ക) 

൧൬൩.സ്വരസേനശ്ൃതംലിംപേല്ക്ഷതെകണ്ടകലാസ്ത റാ! 
9 നക്തംപ്രഭായാസ്തമരുകല്പംപായയെതചതംഴി ചക 

തൊട്ടാരട്ടി മേല്പററി അവിടെ ല്ൃണപ്പെട്ടാല് മൃുള്ളഞ്ചീര 
യുടെനീരില് മുള്ളഞ്ചീരയുടെപേര അരച്ചുകലക്കിപെളികെ ണ 

ണ് 
ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു പുരട്ടുകയും സേപിക്കയുംച്ചെയ്ത്ു. അന്നാ 

ദികളില് ചേന അറിയാതെ അകത്തുചെട്ടാലും സവ്വാംഗം വ്ര 
ണമുണ്ടാകും. എന്നാലും മേല്പറ 0 മുട ഡ്ൃന്നാലു ഞ്രുപ്രകാരം ചെയ്തുകൊഠാക 

(കുറണപ്പ്യൊടി മേലായാല് വേണ്ടതു) 

൧൬൪൦. മക്കടിചുള്്ണുകണ്ഡു തിംസ്റ്റിഷാഭ്യജ്യസവ്ൃതഃ। 

സ്തവയിത്വാസുഖൊയ്ലതെനതൊയെനുപ്രശമംനയെല് ॥ 
കുറണപ്പ്യൊടി മേലായാല് നെയ്യുതേപ്പിച്ച സുഖോഗഡ്ഡ്ണുമഠായ 

ജലംകൊണ്ടു കുളിപ്പിക്ക. ചൊറിച്ചില് ശമി .്കം. 

(തൂവ്വകടിച്ചാല് ചെയ്യേണ്ടത) 

൧൬൫.ആഫഹതെയാഷപത്രെ ണലിംപേല്ഗാലവചമ്മണാ ! 
തക്രപിഷ്ടെനതത്തു൭ ല്യഷപന്വ്യെഷപപ്പെതദിഷ്യതെ ॥ 

കൊടു ത്തുവ്ൃവകടിച്ചാല് പാച്ചോററിത്തൊല]। മൊരിലരച്ചപൂ 
രട്ടുക. ഈ പ്രയോഗം കൊടുത്തുവൃപോലെ കടിക്കുനാതായ മ 
ററുള്ളതിനും പററുമെന അറിഞ്ഞുകൊഠാകയുംവേണം, 

ലു 



൬൧൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ദമെ ബാലചികിത്സായാം 

൧൬൬. സംക്ഷേപെണവിഷാദീനാംചികിത്തെത്ഥമുദാഹൃുതാ॥ 
പരിശിഷ്ടംപ്രവക്ഷ്യാമിസവ്യമ ധ്യായള.ത്തരെ ॥ 

പിഷാദികളടെ ചികിത്സകമെ സംക്ഷേപേണ ഇപ്രകാരം 
ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി പറയേണ്ടത ഒക്കെയും ഇതിന്െറ ശേ 
ഷമായ അധ്യായത്തില് പറകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 

ഇതി വാഗ്ദാസോപനാമകരാ മാനന്ദനാഥ പണ്ഡിത പാ 
രശയെന്ദ്രകൃതാ പാരോഗ്യകല്ലപഭ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം ഷഠം 
ത്രിംശസ്തൂുബചകൌൊനാമ ഷഠാത്രിംശൊധ്യായഃ 

ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

സപ്തത്രിംശാദ്ധ്യായപ്രാരം ഭഃ 

പ്രത്യെൌഷധവലിധി 

൧. അയഥാഗ്നിബ ലംഭക്തൈരാഹാരൈവ്വിപിധാഗദാ | 
അജി ഗണബൈരുപജായന്തെതെഷാമെഷപിധിഷിതഃ ॥ 

അഗ്ഗിബലത്തിന്ന തക്കതല്ലാതെ ആഹാരപദാത്ഥങ്ങഠാചെ 
ന്നു പോയാല് പലരോഗങ്ങഠം അലട്ലിണ്ണുത്ങളായ ആഹ്ൃതപദാ 

ത്ഥങ്ങഠം നിമിത്തമായി ഉണ്ടാകുന്നു. അതുഹേതുവായിട്ട അതു 
കഠം ദഫിപ്പാന് നല്ലതായ പ്രവൃത്തികളെ പറയുന്നു. 
൨. മത്സൃസ്യയിശിതെജീ്ണുനിര് ഗ്ശണ്ഡിചത്രസംഭവം 

പായയെതരസംലൈദ്യസ്തക്രംചാലപണാന്വിതം ॥ 

മത്സ്യമാംസം ദഫിക്കാതെ ഇരുസാല് കരുനൊച്ചിയില നീ 
രസേധിപ്പ്ിക്ക മോരില് ഉ പ്രപൊടിച്ചിട്ടസേലിപ്പിക്കയുമാം. 

൩. മാംസെജിണ്ണ്െചരാഫ സ്യവെതസാദശൂരസൊഫിതടഃ ! 
॥ കൊലഷ്ണ്ാംബുനൈലാ.ു ണ്ഇത്തുപായയെടരണസ്യചാ 

പ്ഗ്ിമാംസം ദഹിക്കാതെഇ യാല് ഞെരിഞ്ഞാംപുളിക്കി 
ഴങ്ങിന്നീ൪സേപിപ്പിക്ക ആട്ടിന്ാംസം ദഫിക്കാതെഇരുനാാല് 
ഏലത്തരി പൊടിച്ചു കാച്ചുവെള്ളത്തില് സേഖിപ്പിക്കു. 
൪. മദ്ദയെടി ണ്ലെതുജംബീസ്വരസംമദ്യമെഖവാ | തൈലെ 

ജീട്ലെറ്റതുപിബ്യാകംപായയെല്കൊയഷ്ണുവാരിണാ ॥ 

മദ്യംദഫിക്കാഞ്ഞാല് ചെറുനാരങ്ങനിര സേഖധിപ്പിക്കു. മദ്യം 

സേപ്ിപ്പിക്കയുമാം എണ്ണുദഹിക്കാഞ്ഞാല്പിണ്ണൂക്കു കാച്ചുലെ 
ള്ളത്തില് സേധിപ്പിക്ക. 

൭. സീതാംദദ്ധ് നിതഥാക്ഷീരെകേവലംവയഎവവാ 
ശുണ്ണീകൃതകഷായംധാമാക്ഷികെതുജലംഫിതം॥ 

തൈരദംിക്കാഞ്ഞാല് പഞ്ച സാരസേഖിപ്പ്ിക്ക. പാലിനു 

1 



സപ്ഏൃത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൬൧൯ 

മപ്രകാരംതന്നെ പാലി പച്ചവെള്ളം കുടിപ്പിക്കയു മാം. ചു 

കൊണ്ടു ക ഷായംഖെച്ച അതുസേവിപ്പിക്കയു മാം. തേ൯ദഫി। 

ക്കാഞ്ഞോല് പച്ചുവെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക. 

൬. സിതായാംപിപ്പലീചു ്ുംപായയേല്കൊയ്ക്ണുവാരിണാ। 

ലാജെഷ്ടധാന്യകരജസ്തത്രംതൂഗുമുഇഷ്യതെ ॥ 

പഞ്ചസാര ദഹിക്കാഞ്ഞാല് തിപ്പലി പൊടിച്ച കാച്ചുവെ 

ള്ളത്തില് സേവിപ്പിക്കു. മലരദഹിക്കാഞ്ഞാല് കൊത്തമ്പാല 

യരി പൊടിച്ചു കാച്ചുവെള്ളത്തില് സേധിപ്പിക്ക. ശക്കഠ ദഹി 

ക്കാഞ്ഞാല് മോര സേധിപ്പിക്ക. 

൭. പൈകഷ്ടകൊയ്റ്ുജലംതക്രെനാഗരെ ണശൃതംജലം | 

പൃഥുകെ ഷുജലംചെയംനാകികെൌരഫലൊല് ഭവം ॥ 
അരിപ്പിട്ടു കൊണ്ടെ നിമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പുംമുതല്ലായതദഫി 

ക്കാഞ്ഞാല് ചൃൂടോടുകൂടിയലവെള്ളം കടിപ്പിക്ക. മോര ദഹിക്കാ 
ഞ്ഞാല് ചുക്കിട്ട കുറുക്കിയ ചെള്ളംകടിപ്പിക്ക അചുല ദഫിക്കാ 

ഞ്ഞാല് തെങ്ങാധെള്ളം കുടിപ്പിക്ക. 

൮. മോചചാഫലെഷു സിന്ധ്യ ത്ഥ സഹതംജീരകംരജഃ | 
പായയെടുഷ്ണുതൊയെയഡാഡിമസ്യരജൊഥവാ ! 

വാഴപ്പുഴങ്ങലിലെതെങ്കിലും ദഹിക്കാഞ്ഞാല് ഇന്തുപ്പ, ജീര 
കം ഇവ പൊടിച്ച ഉ.്ലുജലത്തില്സേവിപ്പിക്ക. താളിമാത 
ൂങ്ങയുടെ ഓാട, ഇത്തുപ്പുകൂട്ടിപ്പയൊടിച്ച മേല്പ്രകാരം സേവി 
പ്പിക്കയുമാം. 

൯. വൃശ്മീകാല്ലാശൃതംതൊയംശുണ്ണീക്വാഥംസസൈന്ധവം। 
യവക്ഷാരഠജൊയദ്വാപനസെകൊഷ്ണ്ുവാരിണാ ! 

ചക്ക ദഫിക്കാഞ്ഞാല് തേക്കടലേരുകൊണ്ട കഷായംവെച്ചു 
സേവിപ്പ്ിക്കയൊ ചുക്കുകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു ഇനത്തുപ്പമേപ്പ്യൊ 
ടിചേത്ത സേഖിപിക്കയൊ ചവക്കാരംപൊടിച്ച കാുപെള്ള 
ത്തില് സേവിപ്പ്റിക്കയൊ ചെയ്തു. 
൧൦൭. നാളികേരംസസിസ്ധു ത്ഥംതക്രെണാരുഫ ലാഭിഷ്ട ) 

കുലസ്ഥെഷപഭയാധാത്രിഫ ലാഭ്യംശൃതമംബുച ॥ 
മാഞ, പുളിഒര, നെല്ലിക്ക മുതലായ്ത ദഫിക്കാഞ്ഞാല് വര 

ട്ടുന്നാള കേര പുമിന്തുപ്ലുംകൂട്ടി അരച്ചു മോരില് സേയിപ്പ്ിക്ക. മു 
തിര ദഹിക്കാഞ്ഞാരു കടുക്ക, നെല്ലിക്ക ഇവകൊണ്ടു കഷായം 
വെച്ചു സേലിപ്പിക്ക. മാങ്ങമുതലായതിന പഠഞ്ഞതുമാം. 
൧൧. വിഷ്ക്രാലെഷ്ടകണാശുണ്ണീ സിന്ധൃത്ഭവരജൊംകസാ | 

ശൃതശീതമതെനൈതച്ചണകാഭിഷചെഷ്യതെ ॥ 



൬൨൭ ആരോഗ്ൃകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

അമരസ്തര ദഹിക്കാഞ്ഞാല് തിപ്പപി, ചുക്ക ഇന്തുപ്പു ഇവ 
പൊടിച്ച കാച്ചിതണുപ്പിച്ച പെള്ളത്തില് സേധിപ്പിക്ക. ഇതു 
രിന്നെ ചണമ്പയറ മുതലായതുകഠാക്കും കൊള്ളാം. 

൧൮൨) മാഷെഷ്ടതുണ്ണീഡിഷ്ടപാഥംമുദ് ഗെഷചചസസൈന്ധവം | 
പുടി കശുണ്ണീനാംസവ്യധാന്വെഷ്വലംരജു ॥ 

൭ ഴു ന്നും ചെറുപയറും ദഫിക്കാഞ്ഞാല് ചുക്കകൊണ്ടു കഷാ 
യംവെച്ചു ഇന്തുപ്പ മേപ്പ്പയൊടിചേത്ത സേപിപ്പിക്കു. ധാന്യങ്ങ 
കിലേതെങ്കിലും ദഫിക്കാഞ്ഞാല് ഇത്തുപ്പ, ജീരകം, 2)൭൭, ഇ 

വപൊടിച്ച കാച്ചുചെള്ളം, മോര മുതലായതില് സേധിപ്പിക്കു. 
ല്... അന്നെകൈഡയ്ുസിന്ധൂ ത്ഥവിശ്വഭേഷജജംരേജഃ | 

കപാഥെനശരപു്ഖ സ്യചെയംകൊഡ്റ്ുജടചെനഖാ ] 

ചോറുദഫിക്കാഞ്ഞാല് കരുവേപ്പില, ഇത്തുപ്പ, ചുക്ക ഇവ 
പൊടിച്ച കൊഴിഞ്ഞിലി൯ പേര്കൊണ്ടവെച്ച കഷായത്തി 
ലൊ സുഖൊഷ്ക്കുമായ ജലത്തിലൊ ചേത്ത സേഖിപ്പിക്കു. 

൧൪. സവ്ൃകന്ദെഷയതെനൈവഘഹിംഗുത്രികടുജംരജഃ | 
ഇക്ഷൊഗ്ശൂ ണ്ണീകൃതംക്വാഥംമരിചെനയുതംരസെ 1] 

൧.൫. തെറൈലപിപ്പലീതുണ്ണീമരിചാനാംരജൊപിചാ 
എലാജീര കകൃഷ്ണുാനാമഥലാപായയ്വെദ്രജഃ ? 

കിഴങ്ങുക ളിലെതെങ്കിലും ദഹിക്കാഞ്ഞാല് കായം; ത്രികടു 
ഇവ പൊടിച്ച സുഖൊഷ്കണ്ണുമായ ജലത്തില് സേധിപ്പിക്ക. കരി 
മ്വി൯നിരദഫിക്കാഞ്ഞാല് ചുക്ക കഷായംവെച്ചമുളുകിന്പൊ 
ടിചേത്ത സേഖിപ്പിക്ക. ഏലത്തരി, ജീരകം, തിപ്പലി ഇല ക 
രിമ്പിണീരിലൂമാം. 

൧൬. ആമൂദ്രപ്യെഷ, സവ്വെഷയ വിശ്വൈലാഫലയൊരജഃഃ । 
ആശയെത്സിതയായുക്തംഗുകംകടുഷ്യ സപ്പ്ീഷാ 

പുളിരസമായത ഏതെങ്കിലും ദഫഹിക്കാഞ്ഞാല് ചുക്ക, ഏല 
ത്തരി ഇവപൊടിച്ച പഞ്ചസാരച്ചേത്തുസേലിപ്പ്ിക്ക. ഏരുരസ 
മായതില് ഏതെങ്കിലും ദഫിക്കാഞ്ഞാല് ശക്കര നെയു ചേത 
സേധിപ്പ്പിക്ക. 

൧൭. തിക്തദ്രഖ്യെഷ്യ മൃുദ്വീകാംക്ഷാരെഷുക്ഷീരശക്കരെ 
മധുരേഷ്യ കണാശുണ്ണിമരിചൈധിഫിതംരജഃ॥ 

കയ്ക്കരസമായത ഏതെങ്കിലും ദഹിക്കാഞ്ഞാല് മുന്തിരിങ്ങ 

പ്പുഴംഭക്ഷിപ്പിക്ക. ക്ഷാരത്മളകിലേതെങ്കിലും ദഫിക്കാഞ്ഞാല്പാ 

ലുകടിപ്പിക്കയൊ പഞ്ചസാര ഭക്ഷിപ്പിക്കയൊ പാലിരു പഞ്ച 



സഘൃത്രിംശാഭ്ധ്യായമ ൬൨.൧ 

സാരചേത്ത കുടിപ്പിക്കയൊചെയ്ത്. മധുരദ്രപ്യങ്ങളില് ഏതെ. 
ഒടിലും ദഫിക്കാഞ്ഞാല് ത്രികടു പൊടിച്ച സേഖിപ്പിക്കു. 
൧൮. കഷായേഷ്യയവക്ഷാരരജഭപരമമുച്യതെ! 

ഫിംഗുസൈന്ധവശുണ്ണീനാംരജശ്ശാകാരിദൊഷഫ്ണല് | 
ചവപ്പുരസമായത ഏതെങ്കിലും ദഹിക്കാഞ്ഞാല് ചധഖക്കാരം 
പൊടിച്ച സേവിപ്പിക്ക. ഇലക്കുറിമുതലായത ദഹിക്കാഞ്ഞാല് 
കായം, ഇന്തുപ്പും ചുക്ക ഇവ പൊടിച്ച സേപിപ്പിക്കു. 

അശുദ്ധങ്ങളായ രസാദികഠാ ഭക്ഷിച്ചാല് 
ചെയ്യേണ്ടത 

൧൯. സ്പദെശുദ്ധെതുകൂശ്മാണ്ഡരസംശക്കരയാസഫ । 
പായയെ ദഥജംബിരസ്വരസംഖാതദന്വിതം! 

രസം ശുദ്ധിചെയ്യാതെ ഭക്ഷിച്ചാല് കുമ്ചളത്ങയുടെ നീമേധ 
ചെറുനാരങ്ങനീരൊ പഞ്ചസാരചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. 
൨ഠ, ഗന്ധകെചന്ദനൊപചെതംതക്രംലാമജ്ജകാന്വിതം! 

ധാത്രിരസംഖവാനാഭൌതുപക്വംത്രിഫ ലയാജലം॥ 
ഗന്ധകം ഭക്ഷി ചാല് മോരില് ചന്ദനം അരച്ചുകലക്കി സെ 

പിപ്പിക്ക. നെല്ലിക്കനീരില് രാമച്ചം അരച്ചുകലക്കി സെപി 
പ്പിക്കയു മാം. വത്സനാഭിഭക്ഷിച്ചാല് ത്രിഫലകൊണ്ടുഖെച്ചു കു 
ഷായം സെവിപ്പിക്ക. 

൨൧. അക്കക്ഷിരെതിലക്വാഥംപായയെല്ഗുളസംയുതം 
സ്റ്റഫീക്ഷിരെതിലംകല്ല്യൊ ക്വാഥംശക്കരയാന്വിതം, 

എരുക്കിന്പാല്കുടിച്ചാല് എള്ളകൊണ്ട കഷായംവച്ചശ 
ക്കര മേപ്പൊടിച്േത്ത സേധിപ്പിക്ക. കള്ളിപ്പാല്കുടില്ചാല് ഏ 
ള്ള ആവലിരത്തി൯കുരു ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാര 
മേപ്പൊടിചേത്ത സേധഖിപ്പിക്ക. 
൨൨. ഖജ്ജൂരമധുകദ്രാക്ഷാനിഷ്ഠവാഥംസിതയാന്പിതം॥ 

പായയെത്തില്വകക്ഷിരെമധുവാസാജ്ജശക്കം॥ 
കമ്മട്ടിപ്പാല്കു ടിച്ചാല് രംന്തപ്പുഴം,ഇരട്ടിമധുരംമുന്തിരീങ്ങ 

പഴം ഇവകൊണ്ടുകഷായംവച്ച പംഞ്ചസാര മേപ്പ്ൊടിചേത്ത 
സേവിപ്പിക്കു. തേനുംനെയ്യും പഞ്ചസാരയുംകൂട്ടി സേപിപ്പിക്കു 
യു മാം. 

൨.൧. തമ്രംമകുഷ്യകെബങ്ലൊതിഷ്ടുത്യാം സാജ്യംവിസൊദകംപ 
ഞ്ജാമുലെശൃതംതൊയംമുസ്തയാമൂലചല്ഫല്ലെ 



൬൨൨ ആരോഗ്യകല്ലപദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

മംകട്ടപ്പുയഠ ഭക്ഷിച്ചാല് മൊരുകടിപ്പിക്കുക. ചെറുപ്പുന്നയ 
രി ഭക്ഷിച്ചാല് താമരവകയംകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു നെയ്യുചേ 
ത്ത സേവിപ്പിക്കു. കുന്ദിചെര ശുദ്ധിചെയ്യാതെ അരച്ചുസെലി 
പ്പിക്കയൊ അതുകൊണ്ടുവെച്ച കഷായം സേയിപ്പിക്കയൊചെ 
ക്കു. മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങുകൊണ്ടെം കഷായംവച്ച സേധിപ്പിക്കാം. 
കുന്ദിക്കുരുവാകിലു മപ്രകാരംതന്നെ. 
൨ ര. കാരസ്ത്രരാസ്ഥ് നിപാതപ്പ്യൊൂജംബൃപത്ര ജൊരസഭ। 

കന്യായാം സപടുഃക്ഷാരസ്ത്റഹികാണ്ഡഭലൊഹിതഃ। 
കാഞ്ഞിരത്തിന്കുരു തിനാല് ഞാഠയിലഠനിര സേവിപ്പിക്കു. 

കററുവാഴ തിന്നാല് കള്ളിത്തണ്ട ചുട്ട ഭ പ്ല മാക്കി ഉത്തുപ്പു ചേ 
ത്ത സേവിപ്പിക്ക. 
൨൪൫. അരുഷ്ടുരെതിലൊപെത മാശയെല്പ്രാക്ത നംഗുളും। 
അക്ഷവലു,ക ഷായ ംവാമഹിഷീനലനിതവല്! 

ചെഠി൯കുരു തിന്നാല് എള്ളും പഴയ ശക്കരയുംകൂട്ടി ഭക്ഷി 
പ്പിക്ക. താസിചെര്മെല്തൊലികൊണ്ട കഷായംവച്ചു എരുമ 
വെണ്ണ്ണചേത്ത സേപിപ്പിക്കയുമാം. 
൨.൬. അഗിമൂലെതിലൊപെതംപ്രാദയെതനവംഗുളം। 

ക ന്മത്തെവിസഖണ്ഡസ്യരസം ക്വാഥമഥാപിലാ! 
കൊടുചേലിക്കിഴങ്ങ തിന്നാരു എള്ളം പുതിയ ശക്കരയുകംകൂട്ടി 

ഭക്ഷിപ്പി.. ഉ ന്മത്തി൯കായ: തിസാല് താമരലഖ ജയത്തി൯നീ 
രൊ കഷായമൊ സെധിപ്പിക്കു. 
൨.൭. വനസ്രണകന്ദെതുതന്ത്രിണിപത്രജംരസം। 

കാകതു ബ്ഡെഫലാതക്രംസഗുള ംചന്ദധയാംബുവാ। 

കാട്ടുചെനതിനസറാല് പുളിയിലനീര സേവിപ്പിക്ക. കാക്കു 
ത്തൊണ്ടിപ്പുഴംതിന്നാല് മൊരുസേധിപ്പ്യീക്കു. ചന്ദനംകൊണ്ടെ 

ഒംഷായ വച്ച ശക്കരച്ചേത്ത സേവിപ്പി.ംയുമാം. 

൨൮. ഭക്തെജാതിഫലെദ്രാക്ഷാഖജ്ജൂ ബദഴിഫലൈഃ। 
ശൃതമംഭസ്ഡരിതൊപ്പെതംപായയെല് സാജ്യമെഖപലാ। 

ജാതിക്കതിന്നാല് മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം. രംന്തപ്പുഴം ലന്തക്കുതു 
ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു പഞ്ചസാരയൊ െയ്യൊ ചേത്ത 
സേവിപ്പിക്ക. വ 
൨.൯. ആകലിഫലളക്തൌതുഫലത്രയശൃതംജലം! 

ഫലെതുരുവക സെഷ്ടംപടോലത്ര!ഫലാശൃതം॥ 
ആധലിരത്അരിന്കുരു തിസ്ാല് രത്ര!ഫലകൊണ്ടുകഷായം വച്ച 

സേവിപ്പിക്ക. നീരട്ടിക്കുരുതിന്നാല് പടോലം ത്രിഫല ഇവ 



നു 

സഘൃത്രിംശാദ്ധ്യായ ൬൨.൩. 

കൊണ്ടുകഷായംവച്ച സേവിപ്പിക്ക 
൩൨൦. സുതായാംരുചകസ്നേഫംപായയെ ല്സ്തന്്യസംയുതം 

പാഷാണെസ്തന്യസംയുക്തംകാരവല്പിദളൊദകം 
കുമ്മായമോ ന൯ഠഥൊ തിനാല് അവണക്കെട്്ുയും മുലപ്പാലും 

കൂട്ടി സേവിപ്പിക്കു പാഷാണം തിന്നാല് കഡ്കയിലനീരും മുല 
പ്യാലും കൂട്ടി സേവിപ്പിക്ക. ് 
൩൧. ഫരിതാലെമധുകത്വക്ത്രിഫലാശൃംഗിവെരജം! 

ക്പാഥംരസംവാകൂശ്മാണ്ഡിജംബീരഫലയൊനസ്സ്റുഫ 
അരിതാരംതിന്നാല് ഇരിപ്പുമ്തൊലി,ത്രഫല ഇഞ്ചി ഇവ 

കൊണ്ടുവെച്ചു കഷായമോ കുമ്പകൂങ്ങം ചെറുനാരങ്ങജ വററിന് 
നീരൊ സ്േഷിപ്പിക്ക. 
൩൨. ഫഹിംഗുമെസ്തന്യസംയുക്തംശൃംഗിചെരപടൊലയൊല 

നിഴ്ഗ ണ്ഡിപത്ര സംഭൂതമഥപാപായയെദസം॥! 
ചായില്യംതിണാല് ഇഞ്ചി, പടോലം ഇലഠഠിന്നിരില് മു 

ലപ്പാല്ചേത്തിട്ടൊ കരുനൊച്ചിയിലനിരില്മുലപ്പാല്ചേത്തി 
ട്ടൊ സേപിപ്പിക്ക. 

൨൩. മനൊഫ്വായാമജാമുത്രംപായയെത്ത്രിഫലായുതം। 
സവത്രമുനിപ്പക്ഷത്വക്ത്രിഫ ലാശൃതമംബുച॥! 

മനയോലതിന്നാല്പിടയാടിന്മുത്രത്തില് ത്രിഫല അരച്ചു 
കലക്കി സേവിപ്പിക്ക. മേല്പറത്തഞേതുകഠാം ഭക്ഷിച്ചാലും ആ 
തുകളില് അന്ത്ഭപിക്കാതെ ഉള്ളതുകഠം ഭക്ഷിച്ചാലും അഗസ്തി 
മരത്തില് തൊലി, ത്രിഫല ഇവകൊണ്ടു ഖെച്ചു കഷായം സെ 
വിപ്പിക്കയുമാം. 

൩൪. അഥവാലില്വമൂലാംബുസെവ്യചന്ദനനാഗരൈഃ॥ 
തരിഫലാതണ്ഡുലീയാക്കരാഗനീിലീസുരാഹ്വയൈഃ॥ 

൩൨.൫. ശാരിബാചൊൌയഷ്ഠരാനുന്താവിശാലാനിംബവല്പലൈഃ। 
മുനിദ്ൂത്വങ് നികംഭാഭ്യംഡോഡിമേനചസാധിതം! 

൩ന൬ം കുഷായമുക്താനുക്കതെഷ്യസസിതാഘ തജീരകം 
പായയെതസൊമവല്യാവാരസംതേഷ്വഖിലെഷ്വപചി॥ 

കൂവളുത്തിന്വേര, ഇരുവേലി,രാമച്ചം, ചന്ദനം, ചുക്ക. ത്രി 
ഫല, ചെറു ചീരധേര, അക്ലാരിത്തെങ്ങ,അമരിചേര, ദേചതാ 
രംനുന്നാവിക്കിഴങ്ങം, പുഷ്കരമൂലം കറുക. കാട്ടുവെള്ളരിലേര, 
ലേപ്പിന്തൊലി, അഗസ്തിമരത്തി൯തൊലി, നാഗദന്തിലേര, 
വകൊണ്ടു കഷായംവച്ച പഞ്ചസാര. നെയ്യു, ജീരകം ഇവ 
മേപ്പൊടിചെത്ത സേധിപ്പിക്ക. ഇതുതമനെ സകലത്തിന്നും 



൭൮൨൪: ആരൊഗയകല്ലദ്ടമെ ബാലചികിത്സായാം 

കൊള്ളാം, സോമവള്ളിയുടെ രസവുമപ്രകാരംതന്ന. 
ഇതി വാശദസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിത പാര 

ശധെന്ദ്രകൃതാ പാരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം സ“ 
ത്രിംശസ്തുബകൊനാമ സഘത്രിംശൊദഭ്ധ്യായ ഃ 

ആരോഗ്യക ല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 
യ 

ദ്രവൃശുദ്ധിലിധിടഃ 

൧. രൂപ്യാണീയുഞ്ജ്യാച് ശുഭ്ധാനിലൈദ്യസധ്യാണികാനിചില്। 
തത്ര സ്വഭാവശ്ുദ്ധാനിതൈെദാരൊനാപികശ്ചന 

൨. ക്രിയയാശുദ്ധിമഫന്തികാനിചിത്താനിസവ്ൃദാ! 
ശോധയിത്രവൈവയുഞ്ജിതതല് പ്രകാരൊത്ര കഥ്യതെ! 

വൈദ്യന് സവ്യപ്രവൃത്തികളേയും ശുദ്ധങ്ങളായ മരുന്നുകര്ാ 
കൊണ്ടല്ലാതെ ചെയുരുത ച്ചിലമരുന്നുകഠം സ്വഭാവെനത്തു 
ദ്ധങ്ങളായിട്ടുമുണ്ട. അതുകഠാ യാതൊരു ഭാരത്തെയും ഉണ്ടാക്കു 
കയില്പ ചിലത ശുദ്ധിചെയ്താല് ശുദ്ധമായി ഭപിക്കുന്നതായി 
ടമുണ്ട. അതിനെ എല്ലാനാളും ശുഭ്ധിചെയ്തിട്ടതന്നെ ഉപയൊൌ 
ഗപ്പെടു ത്തുകയുംചേണം. അതുഹേതുവായിട്ട ശോദ്ധ്യൌഷധ 
ഞ്3മുടെ ശുദ്ധി ഇന്നപ്രകാരമാകുന്നു എനനഈ അദഭ്ധ്യായംകൊ 
ഒട വിവരിക്കുന്നു. 

(രസശുദ്ധി) 

൩൨. സൃദംചിത്രകതൊയെനത്രിഫലാശൃതലാരിണാ 
സപ്ഏകൃത്വ കു മാരാശ്വാസെനസഹഥമദ്ദയെല്! 

ര. രാജപ്പക്ഷകഷായെണചിത്രക ക്വഥിതാംബുനാ। ” 
കൃഷ്ണുടു ധൂ രസാരെണയദിപാത്രിഫ ലാംബുനാ 

൭. കടുത്രയകഷായേണഗൊക്കുരക്വഥിതെനവാ 

ജലെനയാമ മാത്രന്തലൈദ്യകമ്മണിശസ്യത്െ 

രസം കൊട്ടചേലിക്കിഴങ്ങിനെ റ നിരിലൊകഷായത്തിലൊ 

ഒരുമാസം അരച്ചു വെയിലത്തുലെച്ചുണക്കുക. ഇങ്ങിനെ ഏഴ് 

പ്രാവശ്യംചെയ്തു. പിന്നെ ത്രിഫലകൊണ്ടുലെച്ച കഷായത്തി 
ലും കററുവാഴയുടെനീരിലും മേല് പ്രകാരം ചെയ്തു.എന്നാല് ശു 
ദ്ധമായിഎന്ന ചിലര്പഠയുന്നു. വേെചിലര് കൊന്നവെരി 

ന്മെല്തൊലികൊണ്ടു ലെച്ചുകഷായത്തിലും കൊടുചേലിക്കിഴ 

ത്മിന് കഷായത്തിലും കറുത്ത ഉന്മത്തിലനിരിലുംത്രിഫലകൊ 
ണടുവെച്ചുകഷായത്തിലും മേല്പഠറതഞ്ഞവ്രകാരം ചെയ്യണ 



അഷ്ട ത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൬൨൪൫ 

മെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ത്രികട്ടകഷായത്തില് മരു യാമം അര 

ണക്കുക. ഇങ്ങിനെ എഴുപ്രാവശ്യംചെയ്താല് മതിഎന്നും ചി 

ലരുടെപക്ഷമണ്ട. ഞെരിഞ്ഞിലു കൊണ്ടു കഷായംവെച്ചഅതി 

ല് മേല്പ്രകാരം ചെയ്താല് മതിയെന്നും ചിലര്പറഞ്ഞിരിക്കു 
ന്നു. മേല്പറഞ്ഞതുക ജിലേതെങ്കിലും ചെയ്താല് രസത്തിന്െറ 

ദോഷങ്ങാം ശമിക്കുകയുംചെയും. 
(ഗന്ധക ശുദ്ധി) 

൬. ആസിച്ചപ്പാത്രെ ഗൊക്ഷിരംമുന്മയെഘൃതസംസ്ത ത്തെ 
ൂ വസ്്രെണതനൂഖംബഭ്ധ്വാതത്രനിക്ഷിപ്യഗന്ധകം॥ 

ഒ. ലിധായാന്വയെനപാത്രെണതാദശെനപിപാചയെല്! 

പാതാകയന്ത്രന്യായെനസച്ലകൃത്വെൊപിശുദ്ധയെ। 

നെയ്യാക്കിമയങ്ങിയ മണ്ണാത്രത്തില് പാലുപി,ഴരിഅതിന്െറ 
 ചായകൊടിലസ്സ്രംകൊണ്ടുമൂടികെട്ടിചായക്കകെട്ടിഷ പസ്രൂത്തി 
ന്െറമീതെ ഗന്ധകംപൊടിച്ചിട്ട ചക്ക മത്തുവരുനനതായ ഒരു 
മണ്ണറൊത്രംകൊണ്ടടച്ച പുററുമണ്ണു, ചാണകം,തിരിത്തുണിഇപ 
കഠഠകൊണ്ടെ സന്ധിബന്ധംചെയ്ത നിലം കഴിച്ച അതില്ചെ 

ച്ചമണ്ണിട്ട മുടിഅടച്ചപാത്രത്തിനെ മുട്ടില് തീക്കത്തിക്കുക. എ 
നാല് ഗന്ധകം രക അടിയില് ഖെച്ചുപാത്രത്തിലു പാലി 
ല്പിഴം. പിനെയും ഗന്ധകം൭.ണക്കിപ്പ്യൊടിച്ചുമേല് പ്രകാരം 
ചെയ്തു. ഇത്ങിനെ എഴുപ്രാലിശ്യമായാല് ഗന്ധകത്തിനന്െറദോ 
ഷങ്ങഠാ ശമിക്കും. 

(ചായില്യ ശുദ്ധി) 

വ്യ. ഒംബീരസൃചനിംബസ്തയശൃംഗിലെരസ്യചാംബുനി | പ്ര 
തെൃെകമാതപെന്യസ്യദ്വൌമുഹുത്തൌലിശൊഷയെല്॥ 

൯. ഫിംഗുജുംപുനരുഭ്യതൃയാമംസ്തൃസ്യെനമദ്യെല്, 

സവ്യദൊഷധിയിമ്മുക്തംതാവതാതല് ഭവെത്ത്ഥു വം॥ 

ചായില്യം ചെറുനാരങ്ങ നീരിലും വേവ്വിന്െറ തൊലികൊ 
ണ്ടുവെച്ച കഷായത്തിലും ഇഞ്ചിനിരിലുമിട്ട നന്നാലു നാഴിക 
ലവെയിലത്തുവെക്കുക. പിന്നെയെടുത്ത ഏഴരനാഴിക മുലപ്പാലി 
ല് അരക്കുക എന്നാല് അതിന്െറ ദോഷങ്ങഠാശമിക്കും. 

(വത്സനാഭി ശുദ്ധി) 
൧ാഠ. വിഷംഗോമുത്രനിമ്മഗനമാതപെശൊഷയെത്രയഹം 

അഥലാച്ചാഗമൂത്രെണതെനതച് ശുദ്ധിമെഷ്യതിു 
ാഭിഗേ ) ന്ന 

ട്. ംശമിക്ടും. 

നെ &%ഃ 



സ്൨൬ ആരൊഗ്ൃകല്പദ്രമെ ബാലചികിത്സായാം 

(ഫരിതാലശുദ്ധി) 
൧ഥ൦ താമ കന്ത്വാരനാമെ നകൂശ്മാണ്ഡ സ്വരസെനച! 

തൈലെനത്രിഫലായാശ്ചക്വാഥെനചപചെത്സഫഹ! 
൧൨. സ്വരസെനാപൃഗസ്ത്രയസ്ൃശൃംഗിലെരരസെനച്ച 

യാമഃകാലൊമതസ്സ്റവ്വൈഃപൃഥ ഗെവപിശുദ്ധയെു 
൧൩.ആമനന്തിചഡൊമാധ്യംയന്ത്രമത്രവിപശ്ചിതഭ്യ 

ഹവംപക്വംതതസ്തച്ചുവൈദ്യഭകമ്മസുയൊജയെല്॥! 
അരിതാലം കാടി ക ടത്തിലാക്കിഅതിന്െറമീതെകെട്ടിതുക്കി 

കുടത്തിന്െറവായ പുകപോകാത്തവിധത്തില് ബന്ധിച്ച അ. 
$പ്പത്തുവെച്ചു ഒരു യാമം വെഖിക്കുക. പിനൊഎടുത്ത കുപ്വേതു 
ഞ്ങനീരിലും എഴണ്ണുയുംത്രിഫലകൊണ്ടു൭ വച്ചകഷായവുമൊരുമി 

കംടത്തിലാക്കി അതിലും അഗസ്തിമരത്തിന്െറ ഇലയുടെനീ 
രിലും ഇഞ്ചിസിരിലും മേല്പ്രകാരം ലെവിക്കുക എനാല് ആ 
തിനന്െഠറദോഷം ശമിക്കും. 

മത ഞി) 
ഫര്. ഗോമുത്രെത്രിഫ ലാക്വാഥെളൂുംഗരാജരസെപിച। 

പിഷ്ടപഠമുല്പാത്രസംശുഷ്ടംശുദ്ധംവിദ്യാല്ഛിലാജതു 
കന്മതം ഗോമൃത്രത്തിലരച്ച മന്റ്റോത്രത്തിലാക്കിലെയിലത്ത 

ഖെച്ചുണക്കുക. പിന്നെ ത്രിഫല കഷായത്തിലരച്ചിട്ടം കഞ്ഞു 
ഇഇിപീരിലരച്ചിട്ടും മേല്പ്രകാരമുണക്കുക. എഗാലതിന്െറ 
ദോഷം ശമിക്കും. 

(പൊന്കാര ശുദ്ധി) 

൧൫. അഗ്നൌസന്താപ്യനിക്ഷിപ്തംഗൊക്ഷീരെടംകണംവിടുഃ। 
വിശുദ്ധംബദരിമുലശൃതെംബുനിചതദ്വിധം! 

പൊങ്കാരം തിയ്യില് കാട്ടിപൊരിച്ച പശുലപിന്പാലിലൊല 
ന്തവപേര് കൊണ്ടു വെച്ച കഷായത്തിലൊ ഇടുക. എന്നാലതി 
മെഥ ദോഷം ശമിക്കും. 

(ഗൌരിപാഷാണ ശുദ്ധി) 

൧൬. ജംബീരസ്വരസെയാമംപചേയെച്ച, ൪ള്ല്്റുവാരിണി! 
കാഞ്ചികെചഭിഷഗ്റൌരീപാഷാണംഭൊഷശാന്തയെ! 

ഗൌരിപാഷാണംചെറുനാരങ്ങനീരിലും കുഴ്്ണാമ്പിനിരിലും 
കാടിയിലുംമാരേയാമംവെക്കുക എന്നാലതി൯ദോഷംശമിക്കും. 

(കലിടി ശുദ്ധി) 

൧൭. പക്വാഗൊമുത്രതക്രാഭ്യാംതുദ്ധാവെദ്യാവരാടികാ।! 
എഷാശംഖസൃശുക്കെശ്ചക്രിയാസാധാരണീമതാ॥ 



അഷ്ൃത്രിംശാഭ്ധ്യായ ഃ ൬൨൭ 

കവിടി ഗോമുത്രത്തിലും മോരിലുമിട്ട ലേവിക്കു. എസ്നാലതി 

ന്െറ ദോഷം ശമിക്കും. ശംഖശ്ക്തികഠാക്കും ശുദ്ധി മേല്വ്ര 

കാരംതന്നെ. 

(എലിപ്പാഷാണ ശുദ്ധി) 
൧൭. നരമുത്രെചഗോമുത്രെ ഡൊജായന്ത്രേണപാചയെല് 

യാമമാഖൊല്വിഷംശുദ്ദ്ധയപ്രതേയേകമഥഃശാഷയെല് 

എലിപ്പാഷാണം നരമൃത്രത്തിലുംഗോമു, തൂത്തിലും ഡോ 

യന്ത്രത്തി ലാക്കി ഓരെയാമം പേവിച്ചണക്കുക. എന്നാലതി 

' നെഠദോഷംശമിശടം. ഡോളായന്തരത്തിനെ റ സ്വരൂപം അരി 

താരശുദ്ധിപഠഞ്ഞെടത്ത സ്തൂഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
(ശംഖപാഷാണ ശുദ്ധി) 

൧൮. കാരവല്ലീഫലെരുദ്ധവാഷേഷ്ടിതംമുത്സ് നയാബഫിഃ!.. 
യാമത്രയംപചെച്ലുംഖപാഷാണംതുഷലഥനിനാ 

ശംഖപാഷാണം കയ്ക്ുക്കയുടെ കൂ. ളളിലാക്കിനല്ലമണ്ണുകൊണ്ടെ 

' പൊതിഞ്ഞ മ. മിത്തിയുില്വെച്ചു മ ടിമൂന്നുയാമം ചേഖിക്കുക. 

എസ്ഥാല് അതിന്െറ ദോഷംശമിക്കും. 

(മനശ്ശിലാ ശുദ്ധി) 

൧൯. അജമൃത്രെത്ര ഫംപക്ത്വാഡൊളായന്ത്രെമനശ്ലിലാം ) 
സപ്ലവാരമജാപിത്തെ ഭാവയിത്വാവിശോഷ്യച! 

൨൦. അന്തധസിരദ്ധയമൂഷായാമഗ്രഗൌനിക്ഷിപ്പുഭസ്ര്രയാ । 
യാമാദ്ധംവിധമേദിത്ഥംമനോഫ്വശോധയനക്രമഃ 

മനയോല ആട്ടിന് മൂത്രത്തില് മുന്നുദിചസംവേവഖിച്ച ആട്ടി 
നെറ കയ്യനിരില് അരച്ചു മുശയിലാക്കി തിയ്യില്വച്ചു എന്മെമു 
ക്രാല് നാഴിക ഉ ലയില്വച്ചളഈതിക്കുക. പിന്നെ എടുത്ത ആട്ടി 
നെ കയ്ക്കുനിരില് അരച്ചു പിന്നെയും മേല്പ്രകാരം ചെയ്യി 
ക്ക. ഇഞ്ങിനെ ഏറഴുപ്രാവിശ്യമായാല് അതിന്െറ ദോഷം ശമി 
ക്9ഠ. 

(താരുശുദ്ധി) 
൨.൦. അക്കവജുലതാനീലീസ്റ്റഹൃഗ്നിദ്വിജസ്പഠണൈഃ 4 

ശുദ്ധികാമഃക്രമാത്താമ്മമെകൈ കംമദ്ദട്യെ ദഹഃ ॥ 
ചെയുരായിപ്പപൊടിച്ചു ഏരുക്കിന്പാലിലും ചങ്ങലമ്പരണ്ട 

നിരിലും അമരിയിലനിരിലുംകള്ളിപ്പാ ലിലും കൊട്ടലേലിക്കി 
ഴു്ങിന് കഷായത്തിലും പ്ലാശിന് തൊലികൊണ്ടുഖവെച്ച കഷായ 
തആഅരിലും കാട്ടുചേനയുടെന്ിരിലും ഓാരേദിപസം അക്ക. ള്. 
ഈാല് അത।നന്െറ ദോഷങ്ങറാ ശമി.ടും. 



൬൨൮ ആരോഗ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാം 

(നാഗ ശുദ്ധി) 
൨൧. ഇയമേവക്രിയാനാഗെ വിഹിതാശുദ്ധിസിദ്ധയെ | 

പ്രായസഡ്തുവ്വെഷലോഫേഷ്ുസ്ൂദെചെഷാപ്രശസ്യതെ॥ 
തൃത്തനാകത്തിന്െറ ശുദ്ധി ചെമ്പിന്െറ ശുദ്ധിപോലെ ത 

ന്നെ അത്രയുമല്ല ചെമ്പിനന പറഞ്ഞത ലോഹങ്ങളില് മിക്കതി 
ന്നും രസത്തിന്നും നല്പതാകുന്നു 

(വംഗ ശുദ്ധി) 

൨൨. കാപ്പാ സാക്കകരഞ്ജാനാമുന്മത്താഗസ്തു യയൊരപി 
സ്വഠാസൈഃകലശീഗുഞ്ജാമൂലഭല്പാതകാസ്ഥിഭിഃ ॥ 

൨൩. ഫയഗസന്ധികയാചാപിശൃതൈവ്വിധിചദംബുഭിഃ | 
വനസ്മരണകുന്ദസ്തൃഗ്വജുഖല്ലീരസൈരപി॥ 

൨൪. നിര ഗുണ്ഡിരസധിംബത്വഗജമൊജശ്ൃതാംബുഭിഃ ! 
തമ്രെണചമുഹു സു പ്പംവംഗം സിഞ്ചെപിതുദ്ധയെ॥ 

വെള്ളീയം മണ്ണാത്രത്തിലാക്കി അടുപ്പത്തുവെച്ചള. രക്കിനല്ല 
വദനം ൭ കിയാല് പരുത്തിയിലനീര ആ പാത്രത്തില് ഒഴിക്കു 
ക. രണ്ടാമത ഉ രക്കിഎരുക്കിലനീര ഒഴിക്കുക. മുന്നാമത ഉ.ങ്ങി 
ലനിരൊഴിക്കുക. നാലാമത ഉ ന്മത്തിലനീിരൊഴിക്കുക. അഞ്ചാ 
മത അഗസ്തിമരത്തിന്െഠറ ഇലയുടെ നിരൊഴിക്കുക. ആറാമത 
മുവ്വിലലേരുകൊണ്ടു ഖെച്ച കഷായവും ഏഴാമത കുന്നിലേര് 
കൊണ്ടുഖെച്ചു കഷായവും വ൮൨ാമത ചെരി രുപ്പുരിപ്പുകൊണ്ടു 
വെച്ച കഷായവും ൯..ഠമത അമുക്കുരംകൊണ്ടു വെച്ചു കഷായ 
വയം ൧൧.൧മത കാട്ടചേനയുടെനീരും ൧൧-ഠ0മത കള്ളിയിലനീി 
രം ൧൨.൧മത ചങ്ങലമ്പരണ്ട നീരും ൧൩൨൨ാമത കരുനൊച്ചി 
നീരും ൧൪.0മത ലേപ്പിന്തൊലികൊണ്ടുവെച്ച കഷായവും 
൧൫-ഠമത അയമോതകകഷായവും പിന്നെ മോരും ഒഴിക്കുക. 
എനാല് സവ്യദോഷങ്ങളും ശമിക്കും. 

(കാരീയ ശുദ്ധി) 

൨.൭. ദ്വിജപത്രരസെസഘൃകൃത്വസ്സിഞ്ചെട്ൂതംദൂതം | നി൪ഗ്ശു 
ണ്ഡ്യാശ്ചരസതദ്വല് കൃഷ്ണു സീ സംവിശുദ്ധയെ ! 

കാരിയം പ്പാശിനെറ ഇല കത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്തനീരില്ഏ 
പ്രാവശ്യം ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക. കരുനൊച്ചിനീരിലും മേല്പ്ര 
കാരംചെയ്തു. എനാല് അതിന്െറദോഷങ്ങഠം ശമിക്കും. 

(അഭ്രക ശുദ്ധി) 

൨൩൬. അദ്രകന്ത്വാരനാമളെന ഡൊളായന്ത്രേധിപചാചിതം ! 

തിന്ത്രിണീപുഷ്ടസാരെണമദ്യിത്വാദിനത്രയം ॥ 



അഷ്ടത്രിംശാദ്ധ്യയേ ൬൨.൯ 

൨൭. കാരീഷാനലമദ്ധ്യസ്ഥംകൃത്വാമുഷാഖകണ്ണിതം | 

പഞ്ചാഫംപാചയെല്പശ്ചാത്സവ്യകമ്മസുയൊജയെല്് 

അദ്രകം ഡൊളായന്ത്രത്തിലാക്കി ാടിയുടെ ആവികൊണ്ടെ 

മാദ വംവരുനതുവരെ ഖെവിച്ച പുളിയുടെ പവു പിഴിഞ്ഞെ$ 

ത്തനീരില് ൩ ദിഖസം അരച്ചു മൃശയിലാക്കിബന്ധിച്ച ചാണ 

കത്തിയ്യില്വെച്ച ൭ ദിവസം ലേഖിക്കുക. എന്മാലതിന്െറ 

ദോഷങ്ങ ശമിക്കും. 
(തുത്ഥശുദ്ധി) 

൨൭. ഗൊമുത്രെതിന്ത്രിണീപത്രരസെകാഞ്ചികലാരിണി । 
സ്തസ്വെഘൃതെചനീരെചമാക്ഷികെചനിമഞ്ജുയെല് 

൨൮. അഗ്നിനാജ്വലിതംതുത്ഥംസപ്ഖ്യിഷാഭ്യജ്യപവ്യത$ഃ । 
എഷാമുഖ്യത മാശുഭ്ധിസ്തൃത്ഥ സ്യാത്രനിദശിതാ ॥ 

തൂത്ത നെയ്യുപുരട്ടി തയ്യിൽ വെച്ചു പഴുപ്പിച്ച ഗോമൂത്രത്തില് 
മു ദക. പിന്നെയും നെയ്യു പൂട്ടുകയും പഴ്പ്പിക്കയും ഗോമുത്ര 

ത്തില് മുക്കുകയുംചെയ്ത്ു. ഇങ്ങിനെ പലപ്രാവശ്യം വെണമെ 
നന വിധിയുണ്ട. ഏഴപ്രാലശ്യമായിട്ടാണ ഇപ്പ്യൊഠം നടന്നുവ 

രനാത. പിനെ പുളിയിലനീിരിലും മേല്പ്രകാരം മുക്കുക. ംരം 
ക്രമെണ കാടിയിലും മുലപ്പാലിലും നെയ്യിലും വെള്ളത്തിലും 
തെന്മിലും മുക്കുക. എന്നാല് അതിന്െറ ദോഷം ശമിക്കും. 

(ലോഹശുദ്ധി) 

൨൯. സന്തഘ്ലമഗ്നൌഗോമുത്രെജവലിതംമജ്ജ യെദയഃ | 
എകവിംശതികൃത്വസ്തച് ശുദ്ധംസവൃത്രയൊജയെല് ! 

ഇരുമ്പ തവയ്യില്വെച്ച പഴുപ്പിച്ച തീക്കനല്പചോലെ ആയാ 
ത എടുത്തഗോമൂത്രത്തില്മുക്കുക. എന്നാല് അതിന്െറ ദോഷം 
ശമിക്കും. മേല്പ്രകാരം ൨.൧ പ്രാവശ്യം ചെഷ്തുയും വെണം. 

റ് (മണ്ഡ രശുദ്ധി) 

൩.0. അയസൊയാദൃശംകമ്മംശുദ്ധയെ ഭിഹിതംബുധൈഃ। 
തദെവയൊഗ്യംജാനീയാമന്മണ്ഡു രസിചതുദ്ധയെ॥ 

ഇരിമ്പിണ ശുഭ്ധിഭപിപ്പാനായിക്കൊണ്ട യാതൊരു കമ്മ 
ത്തെ അറിവുള്ളവര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവൊ അതുതെ പുരാ 
ണകിട്ടത്തിന്െറ ശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ടെ യൊഗ്യമാകുന്നു എനാ 
അറികയും വെണം. 

(കാന്ത ശുദ്ധി) 

൩൨൧. കാന്തകേന്യാരസെനാശുഡൊളായന്ത്െലിപാചിത। 

സവ്യദെഷേവിനിമ്മുക്തശ്ശൂ ഭ്ധിംപ്രാഷ്ലൊതിനാന്യഥാാ 



൬൩൦൭൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലചികിത്സായാംം 

അയസ്ത്യാന്തം ഡൊളായന്തത്തിലാക്കി കററു വാഴനീരിന്െ 
ആപികൊണ്ടെ വെവിച്ചാല് വേഗേന ശുദ്ധമാകയും ചെയ്യും. 
സൂചികാന്തത്തിന്നും സ്ൃയ്യകാന്തത്തിന്നും ചന്ദ്രകാന്തത്തിന്നും 
ശുദ്ധി മേല്പ്രകാരംതന്നെ. 

(പ്രവാമു ശുദ്ധി) 
൩൨൨൩. പ്രവാകംപയസിക്ഷിപ്പ്പാചന്്രാതപനിലെശിതം ! 

ത്രിദിനാച് ശുദ്ധിമാപ്യൊതിശശലൊഫിതഎവപചാ 
പവിഴം പാലിലിട്ടു ചന്ദ്രരശ്മി തട്ടുമാറ ഒരെടത്ത വെക്കുക. 

ഇങ്ങിനെ ൩ ദിചസംചെയ്താല് ശുദ്ധമാകും. മൊയലിന്െറ 
ചോരയിലുമാം. 
൩.൪ . തടു ഭൃ ത്യാരനാളെനനാജികെരൊദകെനച ! 

പ്രക്ഷാകൃമൈദ്ദസ്സവൃത്രയെൊജയെല്പരിമാജ്ജിതം॥ 
മേല്പ്രകാരം വെച്ചു പവിഴത്തെ വൈദ്യന് എടുത്ത കാടി 

കൊണ്ടും ഇളുനിര്വെള്ളംകൊണ്ടും കഴുകിതോത്തി മാരോരേോ 
പ്രവൃത്തികളില് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. 

(മൌക്തിക ശുദ്ധി) 
൩൨.൭. മൌക്തികംത്രിദിനംക്ഷിപ്പാരസെലില്വശലാഡുജെ ) 

തിന്ത്രിണീപത്രജെക്ഷിച്ചംത്രിദിനാച് ശുദ്ധിമൃച്ഛുതി ॥ 
മുത്ത മുന്നദിചസം കൂപളത്തിന്െറ ഇളുയകായയുടെ നീരി 

ലിട്ടുലെച്ച പിന്നെ മുനദിപസം പുളിയില നീരിലിട്ടുചെക്കുക 
ഡ്ന്ഥാര ശുദ്ധമാകും. 

(ഫിംഗു ശുദ്ധി) 

൩.൬.പത്മപത്രരസെഫിംഗുയാമാദ്ധംപരിമദ്ദിതം ! 
തീവ്രാതപെപുനന്യൃയസ്യശൊഷയെച്ചലിശുദ്ധയെ! 

കായം താമരയിലഠിഴിര മുണന്നെമുക്കാല് നാഴിക അരച്ച കു 
ഠിനുമായ വെയിലത്ത ഖെച്ചുണക്കുക എനാല് ശുദ്ധമാകും. 

(പിപ്പലി ശുദ്ധി) 
൨.൭. ൭ ൪ണ്ണുതൊയപിയിക്ഷിഫ്ലായാമാദ്ധേംമഗധൊല് ഭവാ 

ആരയാളകജംബിരവീരാഭ്യാംക്ഷാളിതാശുഭാഃ॥! 
തിപ്പുലി. മൂന്നെമുക്കാല് നാഴിക ചുണ്ണൂാന്പി൯ വീരിലിട്ടുവെച്ചു 

പിസഗൊ കാടികൊണ്ടും ചെറുനാരത്ങ.പിതകൊണ്ടും കഴ്“്കി] ഏ 
ടുക്കുക എസാല് ശുദ്ധമാകും. 

(മരിച ശുദ്ധി) 

൩൮. മരിചാന്യമൂതക്രെ ണമജ്ജിതാന്യതിചാഫയെല് 

യാമാഭ്ധംപുനരുദ്യയതൃശൊഷയെച്ചവിതുദ്ധയെ & 
നിന്നി 



അഷ്ടത്രിംശാദ്ധ്യായഃ സലി ൬൩.൧ 

മുക പുളിച്ചുമോരില് മൃന്നെമുക്കാല് നാഴിക ഇട്ടുവെച്ച പി 

നൊ അതില്നിന്നെടുത്ത ഉണക്കുക. എന്നാല് ശുദ്ധമാകും: 

ന (നാഗരത്ുദ്ധി) 

൩൨൯. നാഗരംചൃര്ണ്ണതൊയെനയാമാദ്ധാംപരിഭാലിതം
 

ക്ഷാജിതംകാഞ്ചികെനാഥശൊഷയെച്ചുഖരാതപെ! 

ചുക്ക കുണ്ണ്ണാംപിന് നീരില് മൃന്നെമുക്കാല് നാഴിക ഇട്ടവെച്ചു 

ചിന്നെ അതില്നിന്ൊനെടുത്ത കാടികൊണ്ടുകഴുകി കഠിനമായ 

വെയിലത്തവെച്ചുണക്കുക. എന്നാല് ശുദ്ധമാകും. 

(അജമൊജശുദ്ധി) 

ര൪്റ. അജമൊജമജാക്ഷിരെയാമമേകംസമാപ്പ,തം ! 

ഉ, തൃശുദ്ധതൊയെനക്ഷാളയിത്വാവിശ്ദൊഷയെല് റ 

അയമോതകം ആട്ടിന്പാലിലിട്ടലെച്ച ഏഴരനാഴിക കഴി 

ഞ്ഞാല് അതില് നിസ്ന എടുത്ത പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടുകഴുകി ഉ. 

ണക്കുക എന്മാരു ശുദ്ധമാകും. 

(കൊടുടലെലിയുടെശുദ്ധി) 

൪൧. ചൃണ്ണ്ണൊദകെനുസംശുദ്ധിശ്ചിത്രകസ്യലിധീയതെ 
മഫഹിഷീഗൊമയസ്യാസൌരസെനാന്യയൃസ്തുപാചനം ! 

ര'൨. ക്ഷാമ നംശുദ്ധതൊയെനശൊഷണഞ്ചൊഭയൊരപി | 
പരിശിഷ്ടംവിജാനിയാല്ഗ്രാഫ്യംതച്ചയഥാരുചി ॥ 

കൊട്ടവെലിക്കിഴങ്ങ ചുണാമ്പിന്നീരിലിടെണമെന്ന ചി 

ലരുടെപക്ഷം. എരുമച്ചാണക നീരില് പുഴുങ്ങണമെസണന് 
& ന്മാരുടെപക്ഷം. മേല്പറതഞ്ഞതുക ളിലെതെംകിലും ചെയ്താല് 

പച്ചുവെള്ളംകൊണ്ട കഴുകി ഉ ണക്കികൊഠാക എനാല് അതി 
ന്െറ ദോഷങ്ങറാം ശമിക്കും. 

(ചെരിന്കരുലിന്െ റ ശുദ്ധി) 

൪൩. അരുഷ്ലുരാണിഗൊമുത്രെജ ജ്ജരാംഗാണിവാസയെല് | 
നിശായാംശൊഷയെച്ചാഹിനിത്വൈഖംദിചസത്രയം॥ 

ര് ര്. പശ്ചാദക്ഷത്വചഃക്വാഥെപാചയിത്വാവിശൊഷയെല് | 
മഫിഷിഗൊമയ സ്യാപിസ്വരസെനതത്പരം॥ ? 

; ൭൭. പ്രക്ഷാല്ലയകാഞ്ചികെനാഥതശുഷ്ഠാണ്യാധായകമ്മസ്। 
യൊജയെദിതിസംശുദ്ധിരുത്തമാഭിഫിതാമയാ ॥ 

ചേരിന്കരു ചതച്ച രാത്രിനേരം ഗോമൃത്രത്തി ലിട്ടുവെക്കുക 
പകല് ധെയിലത്തുവച്ച ൭.ണക്കുകയും ചെയ്തു ഇഞ്ചിനെ മൂന്ന 



൬൩.൨ ആരോഗ്യകല്പദ്ൃമെ ബാലചികിത്സായാം 

ദിപസം കഴിഞ്ഞാല് താനിലേരിന്മേര്തൊലികൊട്ടെ വെച്ച 
ഷായത്തില് പുഴുങ്ങി ഉണക്കുകയും എരുമച്ചാണകനീരില് പൂ 
ങ്ങി ഉ ണക്കുകയുംചെയ്തു. പിന്നെ കാടികൊണ്ടെ കഴുകി കണ 
ക്കി സംഗ്രഹിച്ചുകൊഠംക.മേല്പ്രകാരംചെയ്താല് അതിന്െറ 
ദോഷങ്ങറം ഒക്കെയും ശമിക്കും. വിയ്യുംനശിക്കയുമില്ല. വറുത്ത 

എണ്ണുക ഒ ഞ്ഞിട്ട ചിലര് യൊഗങ്ങളില്ചെത്തവരുന്നു. ആ ലി 
ധമായാല് വീയ്യുത്തിന്ന വളരെ കഠവവരുന്നതാകയാല് മെല് 
പറത്ഞപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്തുകൊഠാക. 

(ഗുല്ഗുലുശുദ്ധി) 
ര൬. നിഗ്ണ്ഡിത്രിപ്പദംഭൊദഖാശാരിഷ്ടകുലസ്ഥജൈഃ । 

ക്വ. ഥൈഠഡ്ഡ്യൊളാവിപാകെനഗുല്ഗുലുശുഭ്ധിമൃച്ഛതി॥ 
ഗുല്ഗുലു ഡൊളായന്ത്രത്തിലാക്കി കരുനൊച്ചിെ ൪കൊ 

ദ്ദും ത്രികൊല്ലക്കൊന്നകൊണ്ടും മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങുകൊണ്ടും ആ 

ടലോടത്തിന്വേരുകൊണ്ടും വേപ്പിന്തൊലികൊണ്ടും മുതിര 

കൊണ്ടുംവെച്ച കഷായങ്ങളുടെ ആവികഠംകൊണ്ട വെവിച്ചാ 

ല് ശുദ്ധമാകും. 
(ആപീരക്കുരുവിന്െറ ശുദ്ധി) 

ര'൭. മാദുംബരത്വങ് നിഷ്ടവാഥെഗൊമയ സ്വരസാന്വിതെ! 
പിപചെദാകലിബിീജംതീക്ഷ് ണൈരണ്ഡാദികാനിച! 

ആധീരത്തിന്കരു അത്തിത്തൊലുകൊണ്ടുലെച്ചു കഷായ 
ത്തില് ചാണകത്തിന്നിര്ചേത്ത അതില് പുഴുങ്ങുക_എന്നാല് 
ശുദ്ധമാകും കടലപണക്കി൯കുരും നീരവാളത്തിന്കുരു, നീരട്ടി 
ക്കരു ഇതുകഠക്കും ശുദ്ധി മേല്പ്രകാരംതന്നെ. 

(പാവിന്െറ ശുദ്ധി) 

ര'൮. ക്ഷീരപക്വാഥശുഷ്ടാചശുദ്ധിമെതിമധുസ്ഫീ, 
വിശാലാരസപ ക്വാവാപക്വാലാലില്വചാരിണാ॥ 

പാവ പാലിലൊ കാട്ടചെള്ളരിവിരിലൊ കൂവതുത്തിന്വെര് 
കൊണ്ടവച്ച കഷായത്തിലൊ വെപിച്ചുണക്കുക. എന്നാല് 
ശുദ്ധമാകും. 

ം (പശുവി൯പാലിന്െറ ശുദ്ധി) 

൪൯, സമാനജ ലസംയുക്തംപാകെൌനജലവജ്ങജിതം॥ 
ക്ഷിരംവിതുദ്ധംജോത്്യൈഖധാരൊഷ്ണുംസവ്യമുച്യതെ॥ 

പശുവിന്പാലില് പാലൊളും വെള്ളം ചേത്ത 

കുറുക്കി വെട്ളം വററികുക. എയതാല് ശ്രദ്ധമാകയും ച്ചെയും. 



അഫഡ് ത്രിംശാ ദ്ധ്യായഃ ൬൩.൩. 

ധ്രാരൊഷ്ട്മായത ഒക്കെയും സ്വഭാവെന ശുദ്ധമാകുന്നു. പാലി 
ല് സേവിപ്പാനായിക്കൊണ്ടെ വിധിക്കപ്പെട്ടമരുന്നുകറാ പച്ച 

പ്യാലില് സേവിക്കുമ്വോഠാ ധാരോഷ്ണ്ുമായതിനെ ഗ്രഹിച്ചുകൊ 
ഠാക. ആയത ലഭിക്കാതെ വരുനനസമയം മേല്പ്രകാരം കുറു 
ക്കിയ പാലില് സ്വധിപ്പിക്ക. 
൦, ലേപാദിഷൃതദന്യച്ചസ്വഭാലെനൈവശുഭ്ധിമല് 

പ്രാഗ്വല്പാകോനകത്തധ്ൃസ്തസ്മാദിതിമതസ്ഥിതഃ ॥ 
മരുന്നുകളുരച്ച തേപ്പാനൊ ധാരക്കൊ എണ്ണൂ മുതലായതില് 

ചേ്ാനൊ പേണ്ടുന്നതായാല് ആയത ധാരോഷ്ണ്കുമല്ലെങ്കിലും 
ശുദ്ധംതമെ ആകയാല് അത മുന൯പഠതഞ്ഞപ്രകാരം പചിക്കു 
കുയുഠവെണ്ട. 

(ആട്ടില്പാലിനെറ ശുദ്ധി) 

൭൧. ചതുര്ഗ്ഗൂണജലൊപെതംപക്ത്പാതന്മാത്രശെഷിതം | 
ശുദ്ധംപിദ്യഠാദജാക്ഷിരംമാഫിഷഞ്ചതഥാപയഃ ॥॥ 

ആട്ടിന്പാലില് നാലിരട്ടിചെള്ളം ചേത്ത കുറുക്കി പെള്ളം 
വററഠിക്കുക. എന്നാല് ശുദ്ധമാകും. എരുമപ്പാലുമപ്രകാരം ത 
ന്നെ മുനപറഞ്ഞ വിശേഷംഇലിടെയുമുണ്ടെണ അറിഞ്ഞുകൊ 
േകയുംലേണം. 

(എരുക്കി൯ന്പാലിന്െറ ശുദ്ധി) 
൭൨. അക്കക്ഷിരസ്യസംശുദ്ധ്യൈഭജ്ജിതാനാവപെത്തിലാന്ു 

ഏലാമരിചനാഗാഫ്പപിപ്പുലീല്യാദ്വിശസ്മിശഃ॥ 
എരുക്കിന് പാലില് എള്ള വറുത്തിടുക. ഏലത്തരി, മുളക, 

നാഗപ്പവയം തിപ്പലി ഇതുകളില് വെച്ചു ഈരണ്ടുകൂട്ടമൊ മുമ്മ 
ന്നുകൂട്ടം മാ വരുത്തിടുകയുമാം. എന്നാല് എരുക്കിന്പാലിശെര 
ദോഷം ശമിക്കും. 

 (കള്ളിപ്പാലിനെറ ശുദ്ധി) 
൫. സതിലൈകേടചൈഗ്ലുപ്യഘൃതലിപ്ലൈശ്ചഭജ്ജിതൈടഃ | 

സമുദ്വൈക്ശു ഭ്ധിമാഷ്ലൊതിസ്തൂഹീക്ഷിരംനചാന്യഥാ ॥ 
കള്ളിപ്പാ ലിയ എള്ള, കുടകപ്പാലയരി ഇവപശുവി൯നെയു 

പുരട്ടി വറുത്തിട്ടു.ം. ഏഏ൩ാഅ അതിനെ റദോഷം ശമിക്കും ത്ത 
യത ചെയ്തില്ല എങ്കില് അതിശ ശുദ്ധിയില്ല ഏര അറിഞ്ഞു 
ഉപേക്ഷിക്കുകയും ലേണം. 

(കമ്മട്ടിപ്പാലിന്െറ ശുദ്ധി) 
൭൭൦. അയ മെവപിധിഃകായ്യസ്തില്വകസ്യപയസ്യപി 

യദ്വാമധുകതാലീസപത്രാണ്ദുപ്യാവപെത്തഥാ ॥ 
൮ഠ 5 



൬൩൪ ആരോഗ്യക ലുദ്ദമെബലേചികിത്സായാം 

കമ്മിട്ടിപ്പാലും മേല്പ്രകാരം ശുദ്ധമാക്കുക. അല്ലായെ ങംില് 
ഇരടിമധുരമൊ താലീസപത്രമൊ പച്ചിലയൊ ഇരട്ടിമധുരം 
താലീസപത്രം, പച്ചില ഇവയൊ മേല്പ്രകാരം വറുത്തിടുക. 
എന്നാലും ശുദ്ധമാകും. 

(മംകുട്ടപ്പയറിനന്െറ ശുദ്ധി) 

൭൭, തുഷൊദകെ മകഷ്യാനിപക്ത്വാസംശൊഷയെല്പുന | 
നിക്ഷിപെദമുതക്രെംബുക്ഷാളിതാനിചശൊഷയെല് ॥ 

മംകട്ടപ്പുയറ ഉ. മിയിട്ട വെച്ചു വെള്ളത്തില് പുഴുങ്ങി നല്പപ 

ണ്ണം ഉ.ണക്കുകയും പിനൊ പുളിച്ചു മോരിലിട്ടുലെച്ചു അതില് 
നിനൊട്ടത്ത ലവെള്ളംകൊണ്ട കഴുകിതോത്തുകയും ചെയ്തു. ” 

(൭ ചറുപ്പന്നയരിയുടെ ശുദ്ധി) 

൫൬. ജ്യോതിഷ്യതീഫലാന്യംഭൊരുഹകാണ്ഡഭലെരസെ ് 
നിക്ഷിപേല്ലഘ്യതലിച്ചാനിയാമംപശ്ചാച്ചശോഷയേല് 1 

ചെറുപ്പന്നയരി താമരപളുയത്തിന്നീരില് നെയ്യുപുരട്ടി ഒ 
രയാമം ഇട വെച്ചു പിഥൊ അതില്നിന്നെടുത്ത ൭.ണക്കുക. 

(കാഞ്ഞിരത്തി൯ലേരിന്െറ ശുദ്ധി) 

൭൭. മുലംകാരസ്തു 2 സ്യാഗ്നെരമുല്ലിപ്തംജാംബലെപച്ചേല് | 
യാമാഭ്ധാംധ്യന ദ്ധ, ത്യവാരാപ്രക്ഷാളുശോഷയെല് [॥ 

കാഞ്ഞിരത്തിന്ലേര മണ്ണില് പൊതിഞ്ഞ ഞാവലിന്െറലി 

ഠകു കത്തിച്ചു കനലുണ്ടാക്കി അതില്വഖെച്ച മുന്നെമുക്കാല് നാ " 
ഴിക വേവിച്ച എടുത്ത മണ്ണുകളുഞ്ഞെ വെള്ളംകൊണ്ട കഴകി 
൭ ബക്ക്ക. 

൭൮. മുലാദീനസമസ്താനിഭൂജംബ്ൃയപല്ലവലൊദിതെ! രസൈ 
പചെല്ഫഫ ലാനാത്തുത്വക്പ്രരൊഫൌത്യജെദപി [വ 

൫൯. ഇതി സാധാരണശ്ശൂ ദ്ധിചിധിസ്തസ്യപ്രദശിതഃ | 

ജുംങബുൃപത്രരസെധാപികത്തപ്യള ദിതൊലിധിഃ ! 

കാഞ്ഞിഠത്തിന്െറലേര മുതലായത മക്കയും ഞാഥയില കു 
ത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരില് പുഴുങ്ങുക. കാഞ്ഞിരത്തിന്െറകരു 
മേത് പ്രകാരം പുഴുങ്ങി മൊരികളുഞ്ഞെ നട്ടചില് പൊളിച്ചു മുള 
കതു ഞ്ഞുകൊഠംകയുംചെയ്തു. ഇത എല്ലാഠറിന്നും സാധാരണമാ 

യ ശുദ്ധിപിധിയാകുന്നു. ഞാവലിനെ ഇല കത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെ 
ടുത്ത ലും മേല്പ്രകാരം ചെയ്യൂ. 



അഷ്ടത്രിംശാദ്ധ്യായഃ ൬൩൨൫൭ 

് (ഗഞ്ജാമുലശുദ്ധി) 
₹ ; ൬൦. ഗുഞ്ജാമുലത്തുമുസ്മായാദക്വാഥെയിക്ഷിപ്യശൊഷയെല് 

തീവ്യാതചെനിധായൈഷാഫലസാധാരണിക്രിയാ ॥ 
കു്നിലേര മത്തങ്ങക്കഷായത്തിലിട്ട കഠിനമായ പചെയില 

 * ത്തുഖെച്ചു കഷായം വഠവകക്കുക. കുന്നിക്കുരുവിനും ശുദ്ധി മേല് 
 പ്രകാരംതനനെ. 

(ചനസ്മരണ ശുദ്ധി) 

൬൧. വനസ്മരണകന്ദ സൃതിന്ത്രണീപത്രജെരസെ | 
പാകൊവിശുദ്ധിഠാഖ്യാതൊഥൊമയ സ്ൃയരസെചിപാ!। 

കാട്ടുചേന പുജിയിലനീഠിലൊ ചാണകത്തിന്നിരിലൊപൂ 
ഴങ്ങുക. 

(ജാതിക്കയുടെ ശുദ്ധി). 

൬൨. സ്പന്വയെജാതിഫലംക്ഷിപ്പവായാമംതല്പാത്രമാതചെ | 
വിധായതസ്താടുദ്ധത്യശൊഷയെതച്ചശു ദ്ധയെ | 

ജാതിക്ക മുലപ്പാലിലിട്ട വെയിലത്തുലെക്കുക. ഒരുയാമം ക 
ഴിഞ്ഞാല് അതില് നിന്ന എടുത്ത ഉ ണക്കുക. 

(സൌവച്ചുല ശുദ്ധി) 
൬൩..വ(ജവല്ലിരസെപിഷ്ടവുയാമംയാമാദ്ധാമെവവാ |! 

ആതചെശൊഷയെശ്ു മെവംസൌവച്ചലംഭചെല് ൮ 

തുവച്ചിലക്കാരം ചങ്ങലമ്പരണ്ടു വിരില് ഒരു യാമമൊ കുറ 
ഞ്ഞപക്ഷമായാല് യാമാദ്ധമൊ അരച്ചു ഖെയിലത്തു വെച്ചു 

. ഇണക്കുക. 
1 (യവക്ഷാര ശുദ്ധി) 

൬൪". ഡാഡിമീപുഷ്ടുസംഭൂതെയ വക്ഷാരംവിമദ്ദയെല് । 
യമമാത്രംതതഗ്ു ദ്ധ്യൈശൊഷയെത്തിവ്രആതചെ ॥ 

ചവക്കാരം താളിമാതളത്തിന്െറ പ്ലവു പിഴിഞ്ഞെടുത്തനി 
രില് ഒരു യാമം അരച്ചുണക്കുക. 

(ഇഞ്ചിയീരിന്െ ശുദ്ധി) 

൬൭. നിചാതെശൃംഗിലെരസ്യരസ്യര സമാസിച്ചഭാജനെ | 
യാതെമുഹൂത്തെതസ്യാധൊലഗ്നംഫിത്വാരജൊബഫിഃ |, 

൬൬. സന്ത ഷൈലൊഫപാത്രെതല് സിഞ്ചെദഥചശീതളം | 
തദപി ശുദ്ധംവിജാനീയാന്നാന്തൂഥാതല്പരിത്യജെല് ॥ 

ഇഞ്ചിനിഠ ഒരു പാത്ര ത്തിലാക്ക। കാരഠില്ലാത്തേടത്തുവച്ചര 
ണ്ടനാഴിക കഴിഞ്ഞാല് അതിനെറ അടിയില് ഉഠറിയപൊടി ക 



പിപി 

൬൨൩൨൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

കുടാതെ ഈററി എടുത്ത ഇരുനുപാത്രംപഴുപ്പിച്ച അതില് പീ 4 
കഎന്നാതശുഭ്ധമാകംള ലിനെ സംബന്ധമുണ്ടായാല് കെ? 
്ളരുത ഇതമ്മുപാത്രം പഴുപ്പിച്ച അതില് ചീ,ഴ ക ഉ ണ്ടായിട്ടി 
ല്ല എങ്കിലും കൊള്ളരുത. തു 

(ചെറുനാരങ്ങനിരിന്െം ശുദ്ധി) 

൬൭. കപ്പുരെകടു ഭിസ്കപ്ലെസിഞ്ചെജ്ജുംബിീരജംര സം । 
നചെദ്വിദ്പാഹകാരീസലിമജെഞയര്പിത്തക്ൃദ്ടതം്വ 

ത്രികടു, മണ്ണാത്രത്തിലിട്ട വറുത്തപാത്രംനല്ലവണ്ണ്ണുംപഴുത്താ 
അ അതില്നിന്ന ത്രികടുകളുഞ്ഞ അതില് ഒഴിക്കുക, എന്നാല് 
ചെറുനാരങ്ങനിരിന്െറ ദോഷംശമി ടം ആയതചെഷ്യാതെയി 
രുനസ്നാല് ഉ,ദരാഗ്നികൊണ്ടു ള്ളപാകത്തിങ്കന് ഉള്ളില് വുകച്ചുി 
ലുണ്ടാകയും ഉടനെപിത്തകോപചത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. 

(ഉന്മത്നില്നീരിനെഠ ശുദ്ധി) 

൬൮. സംക്ടുദ്യപിസിനീകന്ദുമാലാപ്പൊന്മത്തജെരസ്വെ 
പ്രവാതെനിക്ഷിചെട്യാമമെ ഷാതച് ശുദ്ധിരുച്യതെ? 

ഉന്മത്തിന് വിരില് താമരക്കിഴങ്ങ ചത ്പിട്ടഏഴരനാഴികകാ 
ററുള്ളെടത്ത വെക്കുക എന്നാല് ശുദ്ധമാകും. 

(കററുപാഴനിരിന്െറ ശുദ്ധി) 

൬൯. കന്യാരസമയൊയുക്തംനിലാതെഘടികാദ്വയംി 
സ്ഥാപയെദഥവാശുദ്ധ്യൈലൊഹകാന്ത ശിലായുതം॥) 

കഠറുവാഴനിരില് ഇരിമ്പൊ അയസ്്ാന്തമൊ ഇട്ടരണ്ടുനാ 

രിക കാറഠില്ലാത്തെടത്ത വെക്കുക എന്നാല് ശുഭ്ധമാകം. 

(കഞ്ചാവിനെ ശുദ്ധി) 

൫0. അഹൊരാത്രംപ്രവാഹചേണ സംശുൂഭ്ധെനസമാഫതാം। 

പിജയാംപരിപിഡ്യാഥനാളികേരജലെപച്ചേരു! 
൧. വീരാരസെചക്ഷീരെചശോഷയെച്ചാന്തരാന്തരാ! 

അന്യഥാമദമോഫാദിന്കയ്യാന്മരണമേലപാ। 

കഞ്ചാപ അറുപതുനാഴിക ശുഭ്ധജലത്തിന്െറ ഒലിവുതട്ടി 

ചു പിഴിഞ്ഞ വെള്ളംകളുഞ്ഞെ ഇളുനിര്ധെള്ളത്തിലും കോലനീ 

രിലുംപാലിലും ക്രമത്താലെ പുഴുങ്ങുകയും ൭ ണക്കുകയും ചെയ്തു 

എഗസാല് ശുഭ്ധമാകും കഞ്ചാവ ശുദ്ധചെയ്യാതെ തിനാല്മദ 

മോഫങ്ങളെയൊ മരണത്തെയൊ അത ഉ.ണ്ടാക്കും. 



എകൊനയചത്വാരിംശാഭ്യ്യായഃ ൬൦൩൭.൭ 

(കഠറപ്പിനെഠശുദ്ധി) 
ദ്രാപയെനാവനിതെനനാഗഫ്െനംസമന്പിതം. 

അസ്പൃഥാമദമൊഫാദിന് കയ്യാച് ശുദ്ധിിതീരിതാ। 
കറപ്പ വെ്ചേത്ത ഉരുക്കുക, എന്നാരു ശുഭ്ധമാകു൦ ത്തു 

ദ്യിചെയ്യാതെയിരുന്നാല് മദമോഹാദികളെ ഉണ്ടാക്കും. ഇങ്ങി 
നെ ദ്രപൃശുദ്ധി ഇലിടെ പഠകപ്പെട്ടു. ആയതുപ്രകാരം മേ 
ല്ലറഞ്ഞ മാഷധങ്ങളെ ശുദ്ധിചെയ്ത ഗ്രഫിച്ചുകൊഠാക. 
൭൩. അത്രാനുക്താനിസധ്യാണിബോദ്ധച്യാനിബു ഉത്സ ഭി! 

വാഫടാദിപ്രണിതെഭൃസ്തന്ത്രെ ഭ്യഃപ്രണയാദപി॥ 
ഇവിടെ പറയാതെയും പലവഖിഷയങ്ങാം ഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാ 

ന്യോഗ്യങ്ങളുയി പരിശേഷിച്ചുിരിക്കുന്നു. അതുകഠം ഒക്കെ 
യും വാഹടാച്ചായ്യൂര മുതലായചരാല് ൭.ണ്ടാക്കപ്പെട്ട അഷ്ടാംഗ 
ഹൃുദയാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിന്ന ആവശ്യമായി അറിയപ്പെ 
ടേണ്ടതുക മാകുന്നു. വൈദ്യനെ അറിഖ ശാസ്രരൂംകൊണ്ടുതനനെ 
പ്ലള്റമായിത്തിരാത്തതാകയാല് ചിലത പരിചയംകൊണ്ടും 
അപച്യേണ്ടതായിവഖരും. അതിനെ പരിചയംകൊണ്ടും അറി 

 ഞ്ഞുകൊഠാക. 
ഇതി പാശദാസൊചനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിതചാര 

ശധെന്ദ്രകൃതാപാരോഗൃകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികില്സായാം അഘഷ്മൂ 
ത്രിംശസ്കബകോനാമാഷ്ടത്രിം ശൊദ്ധ്യായഃ, 

ആരോഗ്യകല്ലദ്ലമെ ബാലചികില്സായാം 

൭൨. 

എകൊനചത്വാരിംശാദ്ധ്യായപ്രാരംഭഃ 
പരിശിഷ്ട ചികില്സാ പ്രകരണം 

ഛ൧! പരിശിഷ്ഠാംപ്രവക്ഷ്യാമിസ്്രിണൊംപുംസാഞ്ചസമ്മതാം। 
ചികില് സാമഖിലാംദ്വാഭ്യാ മഭ്ധ്യായാ ഭ്യാമതഭപരം॥ 

ഇനി രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങഠാകൊണ്ടു സ്പ്രികഠാക്കും പുരുഷന്മാക്ഷം 
വെവ്വെഠെയുള്ളപരിശിഷ്ട ചികില്സയെ സല്സമ്മതി ഉ ണ്ടാവ 

 ത്തക്കവിധത്തിലാക്കി പറവാന് തുടങ്ങുന്നു. 
൨. വിജ്ഞായകാലലിദ്ദൈദ്യൊദ്വാദശാഖ്ല സ്ഥിതാംസ്്ിയ 

രജൊദോഷഫരംസത്യാലിദധിത സ്വയംധഖിധിം 
വൈദ്യന് കാലപരീക്ഷയെ ചെയ്യുന്നവനായിരുമാ പന്ത്ര 

ണ്രാമത്തെ ലയസ്സ്റിന്െറ ആരംഭമായ। എശ്നറിഞ്ഞാല് ചെ 
്റ്ിന രജൊദോഷംക്ടൂടാതെ ഇരിപ്പാന് ധേണ്ടുനതിനെ ച്ചെ 
യ്ക്ുകൊറാക. 



൬൩൮ ആരരോഗ്യകല്ലദൂമെ ബാലഷികില്സായാം 

൩. യദ്വാചതുദശെകയ്യാദമബ്ദെപഞ്ചദശെപിചാ! 
തതളഭ്ധ്പംതുകു യ്യാത്തംദ്ു ഷ്ലെദൊഷെപുരാതുന്പ॥ 

പന്ത്രണ്ടാമത്തെഖയസ്തസ്റിന്െറ ആരംഭത്തില് ചെയ്താന്കഴി 
വവന്വിപ്പഎംകില്പതിമൃന്നാമത്തെവയസ്സിലൊ പതിനഞ്ചാ 
മത്തെവയസ്സ്റിലൊചെയ്ത്. മേല്പറഞ്ഞെത പൃക്തമായദോഷ 
ത്തിന്െറ പരിഹാരത്തിന്നായിക്കൊണ്ടല്ല എന്നും ദോഷംസം 
ഭവിക്കാതെഇരിപ്പാ൯ പേണ്ടിയാകുന്നു. മേല്പഠതഞ്ഞകാലങ്ങ 
കിലെന്നുംചെയ്തില്ല. എംകില് പിന്നെ രജു്സ്ു ദുഷിച്ചു കണ്ടു 
എംകില് പ്രതിലിധിയെ ചെയ്തുകൊഠാംക എനാല്ലാതെ മുൻകൂ 
ട്ടിക്കരുതുകകൊണ്ടു പിശേഷമുണ്ടാകയുമില്ല. 
ര. പ്രക്രാന്തഷൊഡശാമ്മസൃശുക്ണുദൊഷനിലാരണം। 

പുംസൊഷ്ട ംദശവഷെവാകയ്യാദ്വിംശെപിപാതഥാ॥ 
പൃരുഷനനപതിനാഠാമത്തെ വയസ്സിന്െറ ആരംഭത്തിങ്കൽ 

ശുക്ണുദോഷംവരാതെ കഴിപാന് ഖെണ്ടുതതിനെ ചെയ്തുകൊൌ 
ക. അന്മകഴിഞ്ഞില്ല എംകില്പതിയെട്ടാംവയസ്സ്രിലൊ ഇ 
രിപതാംവയസ്റ്റിലെചെയ്ക്കു അന്നും കഴിഞ്ഞില്ല എംങ്കില് പി 
ന്നെ എനൊെങ്കിലുംശുക്ണുദോഷംക ണ്ടാല്പ്രതിപിധിയെചെയ്ത്ു. 

രജൊദോഷ ചികില്സാ 

(രജക്ഷയത്തിനാ കഷായം) 

൫൭, മുസലികന്ദലാക്ഷൈലാബലാത്രയഫലത്രയൈഃ। 
സക്ഷീരംപാദപത്വഗിഃക്വാഥ ചെയൊരജ ഃക്ഷയെ॥ 

൬. കല്യാണകഘൃതോപേതടഃപ്രാതസ്സുഘൃതശക്കരം! 

പിദായ്യാദിഗണൊപെതതിലക്ഷീരിണകാംബുവാ॥ 

നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ, കോലരക്ക ഏലത്തരി, കുറുന്തോട്ടിചേര 

വെജും റുന്തോട്ടിചേര., ഉരകത്തി൯ വേര, ത്രിഫല, നാല്ലാമര 

ത്തിന്൯തൊലി, ഇവകൊണ്ടുക ഷായ വച്ച കല്യാണകഘ,തം 

മേപ്പ്യൊടിചേത്ത രാവിലെസേപിപ്പിക്ക. രജഃക്ഷയമുണ്ടെം 

കില് ആയത ശമിക്കും. വിധിച്ച കാലങ്ങളില് ഖെണ്ടുംവള്ല്നും 

സേധിച്ചാല്പിന്നെ ഒരിക്കലും രജ $ക്ഷയമുണ്ടകയുമില്ല. ഖിദാ 

യൂാദിഗണത്തില് തിലക്ഷിരിണി!കലെരചേത്ത കഷായംലെ 

ചു നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേത്ത രാവിലെസേഖിപ്പ്ിക്കയുമഠ. 

(രജസ്തം ഭത്തിന്ന) 

൭൫, പുനനവബലാദാരുരാസ്താതിലകരഞ്ജകൈഃ। 

ം തിലക്ഷീരിണികാമുലസഫിതൈഃക്വഥിതംജലം₹ 
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൮൮. സിതാജീരക സായുക്തംരജസ്മം ഭംനിയച്ുതി* 

ബലാതിലരസൊനൈശ്ചസതാഘൃതസമന്വിതം॥ 

തമിഴാമലേരം കുറുന്തോട്ടിചേര. ദേവതാരംയഅരത്ത, എള്ളു 

ഉങ്ങിന്തൊലി, തിലക്ഷിരിണികലേര ഇവകൊണ്ട കഷായം 

വച്ച പഞ്ചസാരയും ജീരകവുംമേപ്പൊടി ചേത്ത സേവിപ്പ്ി 

ക്ക. തീണ്ടാരിവേണ്ടുംവണ്ണൂമുണ്ടാകും. കുറുന്തോട്ടിചേര, എമ്മ, 

വെജുത്തഉ.ള്ളി ഇപകൊണ്ടുക ഷായംവച്ച പഞ്ചസാരയും നെ 

യ്യും മേപ്പൊടിചേത്ത സേവലിപ്പിക്കയുമാം. 

(രജൊവൈ ളു ചൃത്തിനന) 

൯. നിംബത്വൂക്ത്രിഫലാദാപ്പവിപടൊലമധുകൈശ്ശര,തം॥ 

സബലാത്രയദെഖാഫ്വൈരംബുരക്തവിശൊധനം! 
വേപി൯തൊലി, ത്രിഫല. മരമഞ്ഞത്തൊലി., പടോലംം 

൨) 

ഇരട്ടിമധുരം, കുറുന്തോട്ടിലേര., വെങ്കറുന്തോട്ടിചേര, ഉഈരക 
ത്തി൯ചേര, ദേവതാരം ഇവകൊണ്ട കഷായംവച്ചു സെവി 
പ്പിക്ക. രജസ്സിനെറ നിറക്കുററം ശമിക്കും. 

(പൃതിരജസ്സ്ിന്നു) 

൧൦. ത്രിഫലാശാരിബാദ്വന്ദ്വബലാക്ഷീരിദ്രവലു,ലൈടഃ। 
കൃതഭക്വാഥൊഘൃതൊചെതഃപീതടപൃതിര ജൊനുദേല് । 

ത്രിഫല, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, പാവ്ൃള്ളിക്കിഴങ്ങ, കുറുന്തോട്ടി 
വേര, നാല്പാമരത്തില് തൊലി ഇവകൊണ്ടെ കഷായംവച്ച നെ 
യ്യൂമേപ്പൊടിച്ചേത്ത സെവിപ്പിക്കു. രജസ്സ്റിന്െഠ ദുഗ്ശൂന്ധം ശ 
മി! ൧൭9൦. 

(മഞ്ജിഷ്ടാദിഘൃതക) 
൧൧. മഞ്ജിഷ്ടാമധു കാ ഭീരുപയ സ്യാരജനീദ്വയൈഃ। 

കാകൊളിപാജിഗന്ധാരുഗ്വചാതഗരദീപ്യകൈഃ। 
൧൨. ത്രിഫ ലാശക്ക രാമെദാരൊഫിണിഭിശ്ചഹിംഗുനാ। 
൧൩൮. ക്ഷിരം ചതുശഗ്ലൂണംദത്വാകല്ലടിതൈവ്വിപചെല്ഘൃതം। 

ദശ മൂലശൃതെതൊയെതദത്രപരമൌഷധം! 
൧൪. ആയുഷ്യംബ്ലംഫ ണംമെദ്ധ്യം ബാലഗ്രഹലിനാശനം| 

മരിച മാണശിശൂനാഞ്ചഗഭിണീയാഞ്ചശസ്വതെ॥ 
൧൫. എതചച് ശുങ്ലാശ്രയാന്ദോഷാനുഖിലാന്പുംഭിരാദൃതം॥ 

നിചാരയതിസന്താനംജനയെച്ചഗുണൊത്തേരം॥ 

മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി, ഇരട്ടിമധുരം, ശതാധരിക്കിഴങ്ങം അടപതി 
യന്കിഴങ്ങം വരട്ടു മഞ്ഞഠാ, മരമത്ഞത്തൊലി,കാകൊളിഅമു 
ക്രം;കൊട്ടം;വയമ്പൃതകരംുഅയമോതകം. ത്രിഫല, പഞ്ച 



൬൪൨ ആരോഗ്യക ല്പറ്റമെ ബാലചികിത്ധായകേ 

സാര. മേദ, കടുകരോഫണി, കായം ഇവ ദശമുലകഷായത്തി 
ല് അരച്ചു കലക്കി നെയ്യും നെയ്യില് നാലിരട്ടി പാലുംചേത്ത 
കാച്ചിയരിക്കുക ംരം നെയ്യു സകലരജോദോഷങ്ങളെയും ശമി 
പ്പിക്കും. ആഴുസ്സിന്ന നല്ലതാകുന്നു. പുഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും. ബു 
ഭ്ധിക്ക നല്ലതാകുന്നു. ബാലഗ്രഹങ്ങളുടെ ബാധയെ ശമിപ്പി 
ക്കം. യാവളൊതരുത്തിക്കജനിച്ച ശിശുക്കഠം ഉടനെ മരിച്ചുപോ 
കുന്നുലൊ അവക്കും ഗഭിണിക ളായ എല്ലാവക്കും നല്പതാകു 
ന്നു. പുരുഷന്മാര് രം നെയ്യ ശീലിച്ചാല് അവക്ക ശുഴ്ട്ദോഷ 
മുണ്ടാകയുമില്ല. ഗുണത്തോടുകൂട്യ സന്തതി ഉ. ണ്ടാകയും ചെ 

 ി 4 
൧൬. എകൈെകെനനയെദേഷ്യ ദിപസാനെ കലിംശതിം! 

പ്രൊക്തൈകാലെക്രമേണൈഖപ്രാഗുക്ത ഫല സിദ്ധയെ। 
മേല്പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങളിലോരോന വിഫിതകാലത്തി 

ഒംല് ഇരിപത്തൊന്നീതെ ദിപസം ക്രമേണ ചെയ്താല് പിന്നെ 
ഒരു കാലവും രജോദോഷ മുണ്ടാകയുമില്ല. 

ശുഷ്ണദോഷ ചികിത്സാ 

/ (ത്രക്ണുക്ഷയത്തിന) 
൧൭. ആത്മഗുച്ണാകഷായെണകുക്കുടസ്യരസെനവാ। 

ക്ഷീരം സമാംശംസസിതംപായയധെദ്രെതസഃക്ഷയ്യെ 

നായ്ക്കുണപചേരുകൊണ്ടെ കഷായംവെച്ചു അതില് അത്ര പാ 
ല്ച്േത്ത പഞ്ചസാരയിട്ട സേലിപ്പിക്ക. ശുക്ലം വദ്ധിക്കും. കു 
ക്കടമാസംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രസത്തില് അത്രപാല്ചേത്ത പ 
ഞ്ചസാരയിട്ട സേവിപ്പിക്കയുമാം. 

(ത്രക്ശൂസ്തം ഭത്തിന മുദ്വീകാദിഘ,തം) 
൧൮. മുദ്വീകാഗൊക്ഷുരാനന്താപുനന്ാവശൃതെജലെ॥ 

മാഷൈലാജീരകൈപക്വംഘ,തംശുഷ്ണസ്യവദ്ധനം! 
൧൯. പിരെചനഞ്ച മാഷാണാംലികൃതിശ്ശി ച. പല്പവാഃ॥ 

ഗോധൂമശ്ചതഥാഭീരുസിദ്ധഞ്ചസ സിതംപയ 

മുന്തിരിങ്ങപ്പഴം, ഞെരി ഞ്ഞില. കൊടുത്തുവൃവലേര, തമിഴാമ 

വേര. ഇലകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു ഉ. 9 ഏലത്തരി, ജീര 

കം ഇവ അരച്ചുകലക്കി! നെയ്യുചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു സേഖി 
പ്പിക്ക__ ശു ൃക്ഷയവുംശുക്ശുസ്തുംഭനവും ശമിക്കും. ഉ. ഴന്നുകൊണ്ടു 

ണ്ടൊക്കുന്ന കക്ഷങ്ങളും മുരിങ്ങയിലയും കോതമ്പും ശതാവഴി 

ഒഴിഴഞ്ങിട്ടുകുറുക്കിപഞ്ചസാരയചേത്തപാലുംമെല്പ്രകാര മാകുന്നു. 



നി 
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൨൦. അന്ൃത്രരജസിപ്രോക്തൌകഷായൌസപയദശൃതെയ!! 
പാതധ്യൌസിതയൊപച്പെതാലിയത്തയെപിഭിദാദ്വയൊഃ॥ 

ശുക്ുപൈവണ്ണ്പ്യത്തിനന രജൊവൈവണ്ണ ത്തിന്നപറഞ്ഞ ണ് ണീ : 
കഷായംതനൊ പാല്ചേത്ത കുറുക്കി പഞ്ചസാരയിട്ടസേചിപ്പി 

യം; ക്ക. പൃതിശുക്സത്തിന്ന പതിരജസ്റ്സിന്ന പറഞ്ഞകഷായംതന്നെ 
പാല്ചേത്ത കുറുക്കി പഞ്ചസാരയിട്ട് സേവിപ്പിക്കു. മഞ്ജിഷ്ഠണാ 
ദിഫ്യതം സവ്യദോഷശമനമാകയാല് അതുംസേപിപ്പിക്ക. ദിപ 
സസാഖ്യയയും ക്രമവും രജെറദോഷചികിത്സയില് പറഞ്ഞെ പ്ര 
കാരം തന്നെ എന്നറിഞ്ഞു കൊഠംകയുംവേണം. 
ഥം പ്ലണ്ണൂവിംശതിപഷസ്യയപുംസസ്സുംശുദ്ധരെതസഃ। 

കരനഷൊഡശവഷാസ്ര്രിശുദ്ധാസ്രായൊഗമഫാതി॥ 
൧ന്നപാമത്തെ വയസ്സ്റിന്െറ തികപോടടുത്തപകായും ശുഭ്ധ 

മായ രജസ്റ്സോടുടകൂടിയവളായുമിരിക്കന്ന സ്മരി ഇരിപതപയസ്പ 
തികഞ്ഞപലനായി ശുദ്ധമായ ശുക്ലത്തൊടുകൂടിയവനായിരിക്കു 
അനപൃരുഷമെറ സംയോഗത്തിനാ യോഗ്യയാകുനു 
൨൨. തയൊന്ന്യുനാങൂയോയ്യൊഗൊ യദ്ധാദുഷ്ടാസ്രരെത 
സൊ ഃ॥ ഗഭായനസ്യാല്സ്പ്യാച്ചെത്സ്യാദ്രൊഗ്യല്ലായ രതപ്രജാ। 
മേല്പറഞ്ഞ വയസ്സ തികയാത്തവരുടെ സംയോഗവും ദു 

ഷ്യാത്തവ ശുക്സുന്മാരായിരി നാ സ്ര്രിപുരുഷന്മാരുടെ സംയൊ 
ഗവും ഗഭത്തിന കാരണമാകയുമില്ല. ചിലക്ക അതൃഗഭത്തിനു 
കാരണമായ! എന്നവന്നാല് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുനാ ശിശു ആ 
ല്ലായുസ്സ്ായിട്ടെ രോഗിയായാട്ടൊ ഭവിക്കയുംചെയ്യും. 
൨൨൮. ര്യാത്തവായാഭപ്യുവ്വൊക്തവിധിനാദൊഷമദ്ധരേല്॥ 

ആത്തലവസൃയഥേഖായൊണ്്യെൊവക്ഷ്യമാണള പക്രമഃ। 
രജോദോഷത്തൊടു കൂടിയവഠാക്ക മേല്പറത്തെ ചികിത്സ കഠാ ചെയ്തു. അല്ലഎങ്കില് ഇതിന താഴെപഠയുന്ന ചികിത്സ 

യെചെയ്തു. 
(ഗഭാശയ ശുദ്ധിക്ക ദശമൂലാദികഷായം) 

൨൪. ദശമൂലബലൊശിരസ്തുക്കാതഗരസാധിതം। 
പായയെരുസപയ ഭക്പാഥംഗഭാശയലിത്ുദ്ധയെു 

൨൫. കഡ്യമുല്പലമെരണ്ഡമൂലംവാക്ഷീരസംയുതം॥ 
അമള!കാതരുമൂലസൃത്വചംവാപായയെത്തഥാ, 

ദശമൂലം കുറുന്തോട്ടിലേരൃരാമച്ചം, ചൊനക ല്ല, തകരം ജവകൊണ്ടു കഷായംവച്ച അതില് പാല്ചേത്ത് സേവിപ്പ്പി ഒ൭. കൊെറ്ുട്ട്മൊ ചെങ്ങഴിസിക്കിഴങ്ങൊ ആവണക്കി൯ വേര 

വൃ 



൬൪൨ ആരോഗ്യകല്പദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

പാലില് അരച്ചുകലക്കി സേധിപ്പിക്കയുമാം പുജളിചേരിന്മെല് 
തൊലി മേല്പ്രകാരം സേവിപ്പിക്ക യുമാം. 

(ഗദകാരണങ്ങളുായ സിദ്ധൌഷധങ്ങം) 

൨൬. ന്യഗ്രൊധകുശ മുാനഷ്ടൌപിഷ്ടവാക്ഷിരെണയൊജിതാന് 
കുഡുബാദ്ധമിതെനാഥദുഷ്ട പുഷ്ടാന്ദിനത്രയം॥ 

൨൭. പായയെദേഷസപ്ലാനാംരജസാംയോജിതൊവധിധി 
ഗഭമു ഒപോദയെദെവംവിദ്യാത്തുരഗഗന്ധികാം! 

൨൮. അശ്വത്ഥാശൊക സംഭൂതവന്ദാക നലപപല്പവാൻ॥ 

മാതുഭൂംഗസ്യബീജാനിപക്വാനിചയസാപിച। 
തീണ്ടായിരുന്നാല് മുന്നു ദിപസം എട്ടെട്ട പെരാല് മൊട്ട രി 

ൂരിശ്ശൂ പാലില് അരച്ചുകലക്കി സേഖിപ്പിക്ക. ഇങ്ങിനെ ഏ 
ഴു തീണ്ടാരിക്ക ചെയ്തു. എന്നാല് ശഭമുണ്ടാകും. അമു കഒരവുംഅ 
രയാലിന്മെലൊ അശോകത്തിന്മേലൊ ഉണ്ടായ ഇത്തിക്കണ്ണി 
യുടെ ഇലയും പാലില് പുഴുങ്ങി ഉ.ണക്കിയ പള്ളിനാരകപിത്തും 
മേല്പ്രകാരം സെവിപ്പിക്കാം. 

ഗഭ ചികിത്സാ 
൨൯. ജാതഗഭാപിബെന്മാസിപ്രഥമെ ബലയാശൃതം॥ 

പയൊലക്ഷ്യണയാപക്വംദ്വിതിീയെചൌഷ്ണരെണവാ। 
൩൦. തൃതീയെബ്മുഹതിപക്വംത്വശില്യാക്ഷിരിഭൂരുഹാം॥ 

അംഗശുമത്യാശൃതംതുയ്യെപഞ്ചമെമുതയാപിച്ചു 

ര'൧. ഷഷ്ടതെകിരാതതിക്കതെ ന സഘമെതുയ വൈഃശതം। 

അഷ്ട മെമുവ്യയാഭീരബ ലാജീരകനാഗരൈഃ॥ 

൩.൨.നവമാദിഷുയ സവ്വെഷയസവ്വെഷയബലയൈ വവാ। 

ഗഭിണിയായ സ്്പി മന്നാംമാസത്തില് കു റുന്തോട്ടിലേരും ര 

ണ്ടാംമാസത്തില് തിരുതാളി, പുഷ്ടരമുലം, ഇതുകളിലൊന്നുംമു 

ന്നാം മാസത്തില് ചെറുലഴുതിനവേരും അല്ലായെങ്കില് നാല്ലാ 
മരത്തിന് തൊലിയുംനാലാംമാസത്തില് ഓരിലലവേരുംഅഞ്ചാം 

മാസത്തില് ചിററമുതും ആറാം മാസത്തില് പുത്തരിച്ചുണ്ടലേ 
രുമ്മല്തൊലിയും ഏഴാം മാസത്തില് യവവും എട്ടാംമാസത്തി 

ല് ചെരുജംരുമ്വധേരും ഒമ്പതാംമാസം മുതല്ക്ക ശതാവരിക്കി 

ഗത്ങ. കറുന്തോട്ടിചേര., ജീരകം. ചുക്ക ഇവയുമിട്ട പാല്കുറുക്കി 

സെലിപ്പിക്കുക. എല്ലാമാസത്ങളിലും കരുന്തോട്ടിചേരുതൊ 

യൂമഴ9. 



ൽ ജ്യ. 

' എകൊനചത്വാരിംശാദ്ധ്യായ? ൬൪ ന 

(ഗഭിണിക്ക പനിക്കു) 
൨.൨൩.മസ്ലാചന്ദനഭൂനിംബഗുളൂ ചീഭിഭശ, തംജലം॥ 

ജവരാത്താതൃസദായുക്തംസിതയാജിീരകെണച! 
ഗദിണിക്ക എന്നെങ്കിലും പനിയുണ്ടായാല് മുത്തങ്ങക്കിഴ 

ങ്ങം ചന്ദനം, വുത്തരിച്ചുണ്ടചേരുമ്മമതൊലി, ചിഠറമുത ഇ 
പകൊണ്ടെ കഷായ വച്ച പഞ്ചസാര, ജീരകം ഇല മേപ്പാടി 

ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ഏന്നാല് ശമിക്കും. 

(ദിക്കു 
൩൪. വമഥധാന്യകംപിഷ്ടവാപിബെത്തണ്ഡുലവാരിണാ। 

ധാന്യജംബ്വസ്ഥിലാജാനാമദ്യാദ്വാസിതയാരജഃ॥ 
ഗദമുള്ളവഠാക്കു ഛദ്ദ്ിയുണ്ടായാല് കൊത്തമ്പാലയരി അരി 

ക്കാടിയില് അരച്ചുകലക്കിസേവിപ്പിക്ക. അല്ലായെങ്കില് കൊ 
ത്തമ്പാലയരി, ഞാവല്ക്കുരു, മലര ഇവ പൊടിച്ച പഞ്ചസാ 
രചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. എന്നാല് ശമിക്കും. 

(രക്താതിസാരത്തിന) 
൨൩൨൭. പ്ലക്ഷജബ്യംവടാശ്വത്ഥപത്രകുണ്ണംസമാക്ഷികം| 

രക്താതിസാരെ സാവ്യാതരദ്യാച്ചകടചാനിപാ! 
ഇത്തിയില,ഞാവലിലം, പെരാലില,അരയാലില ഇവചെര് 

ടിച്ചു തെന്ചേത്ത സേവിപ്പിക്ക. ഗഭിണിയുടെരക്താതിസാരം 
ശമിക്കും കുടകപ്പാലയരി പൊടിച്ച മേല്പ്രകാരം സേവിപ്പ 
ഗെ മാം. 

(തലവേദനയ്ക്കു) 

൩൬. മുസ്ലാചന്ദനലാ മജ്ജ കഷ്ടൊല്പല ബലാഷഡിട। 
ക്ഷിരെ ണപിഷ്ടവാലിംപെച്ചഫാലംത സ്യാശ്ശിരോരുജില 

മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ ചന്ദനം, രാമപ്പം., കൊട്ടം, ചെങ്ങഴിനീ 
രകിഴങ്ങ, കറുന്തോട്ടിലേര. കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ ഇവപാലില് ആര 
ച്ച നെഠഠിത്തടത്തില് പുരട്ടുക, ഗഭിണിയുടെ തലവേദന ശ 
മിക്കും. 

(നീരിനാ) 
൩൭. യവാശൂംദശമൂലെനസവൃശ്ചിപൌനസാധിതാം। 

പിബെപ്പൊഫാതുരായദ്വാവൃശ്ചിചെക്ഷുരഗൊക്കുരൈജേ 
ദശമൂലം, തമിഴാമവേര ഇവകൊണ്ടുലവെച്ചു കഷായത്തില് 

കഞ്ഞെവെച്ച കുടിപ്പിക്കുക. ഗഭിണിയുടെനീര ശമിക്കും: തമി 
ട്ാമധവേരൃ വയല്ച്ചുള്ളിലേര, ഞെരിഞ്ഞില ഇവകൊണ്ടുഖെ 
ചുകഷായത്തിലു മാം, ഥം [ര്റ 



ന൬രാരീ ആരോഗ്യകല്പദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

(ഗഭസ്പ്ാവത്തിണാ) 
൩൨൮ ദ്രാക്ഷാലൊള്രേ,ഠല്പ ലാംഭൊദശാരിബാചന്ദനൈശ്ശ, 

തഃ! സപയസ്സസിതഃക്വാഥൊഗഭസു പനിചാരണഃ। 
മുന്തിരിങ്ങപ്പുഴം,പാച്ചോററിത്തൊലി, ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങം 

മു ത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ, നന്നാഠിക്കിഴങ്ങ, ചന്ദനം ഇവകൊണ്ട പാ 
ല്ക്ക ഥായംവച്ചു പഞ്ചസാര മേപ്പ്പൊടിചേത്ത സ്വേഖിപ്പിക്കു. 
ഗഭസ്റ്രാവം ശമിക്കം. 

(സിദ്ധൌഷ ധങ്ങഠം) 

൨൯. പയ സാലക്ഷ്തണാമുലംവി സിനികന്ദമെവവാ। 

രാത്രെൌപിതന്തുഗഭിണ്യാഗഭസ്റ്രാചേനിപാരണം। 
തിരുതാളിചേരോ താമരക്കിഴങ്ങൊ പാലില് അരച്ചു കലക്കി 

രാത്രിയില് സേവിപ്പിക്ക. ഗഭസ്പ്രാവമുണ്ടാകയില്ല. 

൪൦. എതാന്ദ്യെതെഷ്ടയുഞ്ജിതലൈദൃസ്ലസ്യാസുഥാബഘി॥! 
അന്തശ്ചജിപനീയാനിനലനീതമുഖാനിച! 

മേല്പഠഞ്ഞ രോഗകങ്ങഠാക്ക വൈദ്യന്: മേല്പറഞ്ഞചികി 
ത്സകളജെചെയ്ത്ു. പഠയാത്തതുകഠാക്ക അതാതിന്െറ ചികിത്സ 
കളില് വെച്ച ഗഭിണിക്ക പിരോധമില്ലാത്തതിയനെ ചെയ്തു. അ 
തിന്നുംവുറമെ ഓജസ്സ്ിന്ന നന്നായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെ തൈലാ 
ദികളില്ചേത്ത പുഠമെയും ഘൃതാദികളില് ചെത്ത അകമെ 
യുംകൊണ്ടു ചെല്ലുക. പിശേഷിച്ച ലെണ്ണുമുതലായതിനെശിലി 
പ്പിക്കു ഇവയും ധേണ്ടതാകുന്നു. 

(ഗഭിണിക്ക അരുതാത്തവ) 

൪൧. ൭പവാസാധ്വസെവാഭ്യാംതീക്ഷ് ണൊച്ചൊഷ്ണുച്ചുഭോജ 

നാല് അതിപ്യവായാദായാസജനകാച്ചതഥാന്പയതഃ। 

ര്൨. ല്യാപാരാദ്വാരയെല് ഭാരാല്ഗുരുപ്രാചരണാദപ!! 

ശൊകക്രോധ ഭയെ ഭൃശ്വലെഗൊദീരണധാരണാല്, 

൪൨. ശ്വഭ്കൂചെക്ഷണാന്മദ്യാന്മാംസാദപിചതാംസദ, 

യച്ചാനിഷ്ഠടംസ്്രിയ പ്രാഹുസ്തസ്മാച്ചുചിനിചത്തയേര 

പട്ടിണി അധികമായവഴി കാല് കൊണ്ടുന ടന്നുപോകം, തീ 

ക്ഷി ണമായും കൂറ്ണമായുമിരിക്കുനന അന്മത്തെഭക്ഷിക്കം അതി 

മൈഥുനത്തെച്െചെയ്തു. അപ്രകാരംതമുച്ചയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവ്യ 

ത്തിക ജിലേതെങ്കിലുംചെയ്തു. ഭാരത്തെഖഫിക്കകനത്ത പുതപ്പു 

കൊണ്ടുപുതയ്ക്കുക. ഇലകളില്നിനാ ഗഭിണിയെ പിന്വാങ്ങി 



യ്യ 

എകൊനചത്വാരിംശാദ്ധ്യായഃ ന൬ുര൭ 

ക്കുകയുംവേണം. അത്രതനൊഅല്ല അവഠാക്ക ശോകത്തിന്നും 
ക്രോധത്തിന്നും ഭയത്തിന്നും അവസരമില്ലാത്തപിധത്തില് ഉ. 
പചരിപ്പി കയും മലമൃത്രാദിക ളുടെ ചേഗത്തെതറയത്ഥം 

കൊണ്ടേ ഉ ണ്ടാക്കാതെയും ഉ ണ്ടായതിനെ തടുക്കാതെയുംകഴിയ 

ത്തക്കപിധത്തില് അതാതിന്െറ ദോഷങ്ങമെ പറഞ്ഞ ഗ്രഷി 
പ്പിക്കയും വളരെ താഴ്ട;യോടുകൂടിയ പ്രദേശത്തെ യഥോക്കിക്കാ 
ണാതെയുംകിണഠററിലെക്കനോക്കാതെയും മദ്യത്തെപാനംചെ 
യ്യാതെയും മാംസത്തെ ഭക്ഷിക്കാതെയുംഇതുകഠാക്കുംപുറമെയാ 
തൊന്നിനെ ഗദഭിണിചെയുരുതെന്നു സ്ര്രീകഠം അതാതു സമയം 
ലഠയുന്നഖൊ അതിനെ ച്െയ്യാതെയു മിരുത്തിക്കൊഠാക. 
രര. ആമാസതൊഷ്ടമാദ്രക്തംനഫഹരെണവിരെചയെല്। 

നവസ്തിംയൊജയെദേഭിരാമൊഗഭ സുലെഷ്പു, വം॥! 
യദ്വറശുഷ്യെന്മ,തിംയ യാദഥവാമുടുഭിസ്റഖൈഃ। 
ഓഷധൈരെഖസധവ്യാംശ്ചധ്യാധീനസ്യാശ്ശുമംനയെല്॥ 

ഗഭിണിക്ക എട്ടുമാസംതികയുനാലവരെ രക്തം കളുകയുംവയ 

ര. 

 ഠികൂക്കുകയും വസ്തിവെക്കുകയും അരുത.അതുകളിലെതെങ്കിലും 
ചെയ്താല്. ഗഭംസ്രവലിക്കുക യൊശോഷിക്കുകയൊ ശിശുമമരിച്ചു 
പോകയൊ ൭ഉ.ണ്ടാകുമെനനതിസ സംശയമില്ല ഗഭിണിയുടെ 
സകലരോഗങ്ങളെയും മുദുക്കതു.യും സുഖകരങ്ങളായുമിരിക്കന 
ഓഷധങ്ങറംകൊണ്ടുതനെ നല്ലവനും ശമിപ്പിക്കയുംചേണം. 
ര'൬. ആരഭ്യനവമാംമാസാദസ്തിശ്ധാംതാംനവത്തയെല്। 

പഠായയെല്സുഖസ്മത്യത്ഥമുവ്വരുകഘ താദിച! 
ഒമ്പതാമത്തെ മാസംമുതല്ക്ക ഗഭിണിയെ നിത്യവും എണ്ണ 

തേപ്പിക്കുകയും സുഖപ്രസപത്തിന്നായിക്കൊണ്ട ഉ.വ്യാരുകുഘ, 
തം മുതലായതിനെ സേവിപ്പ്റിക്കയും ചെയ്തു. 

(൭.വൂ0രുകഘ,തം) 

൪൭. പക്വമു വ്യാരുകഞ്ചൊപൊദകാംവംശ സ്ൃപല്ലവാന്॥ 
ക്ഷൊദയിത്വാഫൃുതെതേഷാംരസെതുല്യപയൊയുതം॥ 

൪൮. ഭദ്രാമ ധുകകല്ലെ,നപക്വമുവ്യാരുകാഫ്പ്യം! 
ഘു, തംപുരാണൈരാധ്യാതംസേലിതംസുഖസ്തതികൃല്॥ 

പഴുത്തവെള്ളരിക്ക, വശജ,മുമംകൂമ്പഇവറഠിന്൯ നീഴില്ചെ 
വു തുവേര, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ അരച്ചുകലക്കി നെയ്ക്കുംനെയ്യൊും 
പഠലുംചേത്ത കാച്ചിയ രിക്കുക. ഇതിന്നു ഉധ്യാരുകഘ തമെന്ന 
പേരാകുന്നു. മേരപറത്ഞെനെയ്യ ഒരു പൂലാവില എടുത്ത ഉ.ഡ്ല്ലു 
ജലത്തില് വെച്ചുരുക്കി ഏതിരെ സേധിപ്പിക്കു. 



൬൪൬ ആരോഗ്യകല്ലദ്ൂമെ ബാലചികിത്സായാം 

ര'൯. ആസനാപ്രസവലാംനിത്യംസ്ലപയെല്കൊഷ്ണ്യുചാരിണാ! 
ബലാതൈലാദിനാസമൃഗഭ്യക്താംഗാംഗളാദധ ഃ॥ 

പ്രസവകാലം മട്ടൊട്ട അടുത്താല് ബലാതൈലം മുതലായ 

ത നല്ലവണ്ണുംതേപ്പിച്ച നിത്യമായി കഴുത്തിന്നുകീഴ സുഖൊഷ്്ു 
മായ വെള്ളം ലീ കളിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 
൭0. ക്ഷൈരെയിംഭദ്രികാക്വാഥെയഖാശുംചതതടപരം! 

പായയെനാവനിത സൃയസഘിതാംലഘുമാത്രയാ! 
മേല്പ്രകാരം കളിപ്പിച്ചതിന്െ റശേഷം ചെറുവൂൂക്കഷായ 

ത്തില് പാല്വിക്രിവെച്ച കഞ്ഞി കുറെഖെണ്ണ്ററയുംചേത്ത കുടി” 
പ്പിക്കു. 
൫൭൧. സധൃദാനവനീതെനലിംപന്തിയൊനിമണ്ഡലം! 

പത്തെതചസു ഖെനൈവലസ്മതിരെഖം ഭദ്ര, വം) 
യോനിപ്രദേശത്തിങ്കല് വെണ്ണ പുരട്ടി എല്ലാസമയവും ത 

ലോടിക്കൊണ്ടിരുത്തുക. ഇവചെയ്താല് കഠിനമായ വേദന 
കൂടാതെ പ്രസപിക്കയും ചെയും. 

ഇതി വാഗ്ദാസൊപനാമ കരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിത പാരശ 
ലെന്ദ്രകൃതാ വാരൊഗ്യകല്ലദ്രമെബാലചികിത്സായാമെകൊന 
ചത്പാരിംശസ്പുബകൊനാമൈകൊനയച്ചത്വാരിംശൊദ്ധ്യായഭ 

ആരോഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 
ചത്വാരിംശാഭ്ധ്യായ പ്രാരംഭ 

തലകണ്ടാല് ചെയ്യെണ്ട പ്രപൃത്തികഴം 

൧൦ ടഷ്ടെശിരസിബാലസ്യസംക്ണ്ണാംകാകലക്ഷ്മണാം! 
നിഷ്ക്രീഡ്യൂരസമാദായപായയെത്തെലമിശ്രിതം॥ 

കട്ടിയുടെതലകണ്ടാര കാക്കതിരുതാളി കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടു 
ത്ത നീരില് കരെ എണ്ണുചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. 

൭. ശന്മലീരസസപ്ല്രിദ്യാംലിപ്പ്വാഹസ്ത്തലംശനൈഃ। 
യോയിംസംവാഫയെത്തെനസുസ്സശെനയഥാസുഖം॥ 

പ്ല മൂുത്തൊലി ചതലച്ചുപിഴിഞ്ഞെടുത്തനിര അരിച്ച അതില് 
നെയ്യുചേത്ത ഉള്ളംകയ്യില് പുരട്ടി യോനിപ്രദേശത്തിംങ്കല്ച 
തുക്കെ തലോടിക്കുകഎാല്യോയിമാഗ്ടുത്തിനാഅയവുഖരും 

൩. പ്രസാരണ്യാരസംതൈലമിശ്രംവാപായയെത്തദാ 
ഉ. വ്യാരുകരസെലാശാശ,തംതൈലമഥാപിവധു 

തലകണ്ടാല് തലനീികൂ നീരില് എണ്ണചേത്ത സേലിപ്പിക്ക 
യൂം പഴുത്ത വെള്ളരിക്കയുടെ നീരില് ഒരുടലോടത്തിന്ചേംഅ 



ചത്വാരിംശാദഭ്ധ്യായഃ ഇര് ൭ 

രമുകലക്കി അതില്ചേത്ത കാച്ചിഅരിച്ച എണ്ണുസേിപ്പിക്കു 
യയമാം. ) 

ര്. ചരണ സൃതലംലിന്വേല്പിഷ്്ലൈല്ലാംഗലികാരസെ 
മക്കണൈസ്സ്ഖസുത്യത്ഥെയൊഗൊയ മതിലിയ്യുപാന് ॥ 

മെത്തോന്നിക്കിഴങ്ങിന്നീരില് മുട്ടയെ അരച്ചു ഉള്ളന്കാ 
ലില് പുരട്ടക. ദു ഃഖംകൂടാതെ പ്രസവിക്കും. ഈ പ്രയോഗം ഏ 
റവും വിയുത്തോടു കൂടിയതാകുന്നു. 
൫൭. സാഖ്യയായപഞ്ചപവ്യാണിത്യക്തപാഷഷ്ടാല് സമൃദ്ധ തം | 
പെണോശൂലറ്റംത്വചസ്കൈലയോജിതംപായയെതലാ ॥ 
ഒരുമുകുയുടെ അഞ്ചുക.ന്മുമെണ്ണിത്തമ്ളി ആറാംകമ്പിലെ 

മൊരി ചുരണ്ടി എടുത്തു പൊടിച്ച എണ്ണിയില്ചേത്ത സേവി 
പ്പിക്കയു മാം. 
൬. ന്യഗ്രൊധസ്ൃത്വചംശാണെപെഷയെല്ക്വചചിദന്യത 

എലാഞ്ചപചെഷണമഗ്രാച് ണിതെഘൃതെനാശയെതവാദ് 
പേരാലിന്െറതൊലി മലരേടത്ത ചാണമേലരപ്പിക്ക. ആ 

പ്പോഠാതന്നെ എലത്തരി മറെറാരേടത്ത അമ്മിമേലരപ്പിക്കു 
ഇങ്ങിനെ അരപ്പിച്ച ഇപരണ്ടും ഒരുമിച്ച ചേത്ത നൊെയ്യുകൂട്ടി 
സേവിപ്പ്ിക്കയു മാം. 
൭. ശുദ്ധാംബുനാലീശല്യായാഭപിഷ്ടവഠമുലമധൊമുഖം | 

ലിംപേന്നാഭെരധൊയദ്വാതെന സ്യാല്സ്ൂതിരഞ്ജുസാ &. 
മേത്തോന്തിക്കിഴങ്ങ അധോമുഖമായത വെള്ളത്തിലരച്ച ചൊ. 
ക്കിളിന്നുതാഴെ കിക്ലെട്ട തേക്ക. ഉടനെ പ്രസവിക്കും. 
൮. പശ്ചാമുദ്ധാമുഖെനാത്രപ്രാതിലൊമ്യെനലേപനം । 

ക്യിതചനചെദ്യൊനിഭരംശസ്സുപ്യദിതിഫിസ്മുതി ॥ 
മേല്പറഞ്ഞ ലേപനംചെയ്താല് പ്രസവായന്തരം ഒട്ടംതാ 

മസംകൂടാതെ ആ മരുന്ന കഴകിക്കളുകയും മെത്തോന്തിയുടെ. 
കഭ്ധവമുഖമായ കിഴങ്ങ വെള്ളത്തിലരച്ച യോനിമുഖത്തിങ്കല് 
നിന്ന പൊക്കിഠാവരെ തേക്കുകയുംചേണം ആയത ചെയ്തീല 
എങ്കില് യോനിഭ്ൂംശാദികളായ അനേകദോഷങ്ങഠം സംഭപി 
ക്കമെന്ന പൂവ്യാചായ്ുന്മാരുടെ സ്മുതികാണപ്പെടുന്നു. 

(വില്വത്വഗാദിഏൃതം) 
൯. വില്വത്വത്രതിഫലാലാശാപത്രുഷകകടസടൈഃ॥ 

ഹെമപൃഷ്ടകയഡ്യ്യാഫ്പബലാചന്ദനസംയുതെഃ!! 
0. തോയെശൃതെരസെയെക്ഷൊടകാക മാചീപിശല്യയൊഃ 

തി 

ക. വാരുകഫലാനന്താശമ്മലീശതപപ്പണാം 1 
ടം ഷ്. ചം നം ളി 



സര'പ്പ ആരോഗ്യകല്പറ്റമെ ബാലചികിത്സായാം 
[ 

൧൧. ഉ പോദകാപ്രസാരണ്യയൊരിന്ദ്രചല്യാശ്ചസംയുതെ। 
വന്ദ്യാവത്തലടാശ്വത്ഥതു ളു സിമൂലഹിംഗുഭിഃ ॥ 
ലശുനാമൃതവല്ലിന്ദ്രയപാംകൊലസുരാഹ്വയൈഃ ॥ 

൧൨. മൂവ്യപാമാഷ്ണുനിര്ശ്ശൂണ്ഡീിബ്ലഫതീദ്വയഗൊക്കുരൈഃ 
ലക്ഷ്യണാലവലീശിഗ്ര,കരഞ്ജ ബക ളാസ്ഥിഭിഃ॥ 

൧൩.. വരാകപിത്ഥസൈരെയശാകൊടകപുനന്നാലയഖൈഃ 
കാല്പ്ാസ മൂ ലകാകാംഗാകട ഭീമൂലചൌഷ്ഠടുരൈഃ ॥! 

ഫര്. മുസലീശാരിബാകന്ദരാസ്താ ഭിശ്ചപ്പുചെല്ഘൃതം | 
പയശ്ചതൃര൪ഗുണംദത്വാസുമുഹുത്തെശുഭെഗൃഥൈ 

൧൫. ഗിതമംഗല ലാദിത്രമുഖരികൃതദിങ് മുഖെ | 
പതഞ്ചസമയെക യ്യാത്തദെതല് സുപ്രയൊജിതം ॥ 

൧൬. സുഖസ്തൃതികരംപ്രാഹുന്നിയമെനമഫഷയഃ | 
പാനെചാഭ്യഞ്ജനെചാദസ്തദയുഞ്ങിതവാസ്ഥിതം ॥. 

കൂമുത്തിന്ഖെരിന്മേല്തൊലി,; ത്രിഫല. ആടലേടകത്തിന് 
വേര. ചിററിന്തല്ദ്വര. പലകപ്പയ്യാനിലേര, ചെമ്പകത്തില് 
വേര, ഇരട്ടിമധുരം. കുറുന്തോട്ടിചേര., ചന്ദനം, ഇവകൊണ്ടു 
കഷായംവെച്ച കരിമ്പം കരന്താളി, മേത്തോണ്നിക്കിഴങ്ങ, പ 
ഴുത്ത വെള്ളരിക്ക, കറുകം പൃളത്തൊലി, മുളയില., വശളുഹതല 
നീളി, കൂഴിഞ്ഞ, ഇവററഠി നീര് ചെത്ത നന്ത്യാവ്ൃട്ടത്തിന്. 
ലേര, പേരാലി൯വേര, അരയാലിന്വേര. തുകൂസിധവേര, കാ 
യം, വെളടുത്തള ള്ളി, ചിററമൃത, കുടകപ്പാലയരി,അങ്കോലത്തി 
ന്വേര. ദേവതാരം. പെരുംക രമ്പവേര, കടലാടിലേര, കരു 
 നൊച്ചിലേര. ചെറുഖഴുതിനചേര., ഖെഠാവഴുതിനലേര, ഞെ 
രിഞ്ഞില. തിരുതാളിപേര, വെള്ളിലവെര, മുരിങ്ങക്കുരു ഉ.ങ്ങി 
ന്കുരു, ഇരത്ഞിക്കുരും ത്രിഫല, പിമാമ്പശ., കരിംകുറുഞ്ഞി 
വേര. പരുവുവേര, തമിഴാമലേര, പരത്തിധവേര, കാക്കത്തിരു 
താജിലേരം വെളത്തകന്ദിഖവെര,പുഷ്ടരമുലംംനിലപ്പുനക്കിഴങ്ങം 
നന്നാവിക്കിഴങ്ങ, അരത്ത ഇവ അരച്ചകലക്കി അതില്ശുഭമാ 
യ കാലത്തിങ്കൽ നെയ്യും നെയ്യില് വാലരട്ടിപ്പാലുംചേത്തകാ 
ച്ചിയരിക്കുക. അരിക്കുന്ന സമയവും നന്നായിരിക്കണം. അ 
പ്പ്ോഠം പാട്ടുപാടിക്കയമംഗലവാദ്യങ്ങ കൊട്ടി മുഴക്കുക ഇവ 
യുംവേണം. മേല്പറഞ്ഞ ധെയ്ു സിദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നാല് 
സേധിപ്പാന്ം പുരട്ടുവാന൯ും അതുതന്നെ മുഖ്യമായി സ്വീകരി 
ക്കപ്പെടുകയുമാം. അതു ലേണ്ടുംവിധത്തില് പ്രയോഗിച്ചാല് 
പ്രസലിക്കാതെ ഇരിക്കയുമില്ല. 



ചത്വാരിംശാഭധ്യയേ ് ൬൪" ന് 

൧൭. പിഷ്യവാവില്വസ്യപഞ്ചാംഗംനവനീതെനമിശ്രിതം 
ആത്മയൊന്യാദിനാമാനിയദ്വാസഞ്ചജ വ്യഭക്ഷയെര ൻ 

കൂവളുത്തിന്െറ പഞ്ചാംഗം പച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചു ,പെ 
ണ്ലചേത്ത ഖൈഷ്ണുപസഫസ്നാമത്തെ അറിയുശവരെക്കൊണ്ട 
ത൭ൃത്മയോനിസബ്സ്്രയം ജാതഇത്യാദികളായ നാമങ്ങളെ ജപി 

പ്പിച്ച അതസേഖിപ്പിക്കയുമാം. എന്നാല് പ്രസവിക്കും നിശ്ച 
യാതന 

൧൮൦ ലിശല്യാരസസംപിഷ്ടാംവത്സനാഭിംപ്രലെപചയെല് ! 
കരപാദതലെസൂ തെ ഃക്ഷാളയെദ്രാക്പരഞ്ചതാംഃ। 

മെത്തൊന്തിക്കിഴങ്ങില് നീരില് ചത്സനാഭിഅര ച്ച ളംക 
യക്രിലുമുള്ളങ്കാലിലുംതേക്കുക. ഉ ടനനെപ്രസവിക്കും. പ്രസലിച്ചാ 
ല് ഉടനെ പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടു കഴു്കിക്കളുകയുംചേണം. 
൧൯ . വിശല്യാമുസലീകല്ംംസ്സുഫിക്ഷീരസമന്പിതം | 

താമ്ൂപാത്രെ :തൃതംലിംപെന്ന വനീതമുദൊദരെ ॥ 
മെത്തൊന്നിക്കിഴങ്ങ,നിലപ്പുനുക്കിഴങ്ങ, ഇവ കള്ളിപ്പാലിച 

രച്ചകലക്കി ലെണ്ണുചേത്തകാച്ചി ചെയുപാത്രത്തില് അരിച്ച 
വയിററത്ത കിഴുപ്പട്ടപുരട്ടുകയു മാം പ്രസവിച്ചാല് മ൮ൃതുപൊരു 
നാതുവരെപാത്ത അതുപോന്നാല് ഉ.ടനെ കഴുകി ക്ക മുകയുംചേ 
ണം. പ ് ഏററവും രഹഫസ്യമാകുന്നു. ന 

൨൦. എഭിസ്സുപ്പൈരസിദ്ധൌതുസ്തതെസ്തഫൂല് ഭപംപയട) 
വിദമത്രയ മിതംമൂഭ്ഥ് നിസിഞ്ചെ സം്രോത്ഥ്യദേചതാ ॥ 

മേല്പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങഠ മിക്കതും ചെയ്തിട്ടും പ്രസപി 
ച്ചില്ല എംകില് തന്െറ ഇഷ്യദ്ദേപതകളെ നല്ലവണ്ണം പ്രാത്ഥി 
ചു. മുന്നുതുള്ളിക്കള്ളിപ്പാല് മുഭ്ധാവില്പിത്തുക. ന പ്രസ 
സിക്കം ഇതപളുരെ നി്ൂപിച്ചെചെയ്യാഖു. കണ്ണ്ൂിനാകേടുപരാ 
തെ കഴിയണമെങ്കില് തണുപ്പ്ായിട്ടുള്ളത പലതും ചെയ്യേണ്ടി 
വരും. റ 

൨.൧. ജാതെച്ചപ്രസവലെപിഷ്ടവാ ചന്ദനംകതകാസ്ഥിചട്। 
ക്ഷീരേണമൂദ്ധ് നിലിംപെച്ചയാലച്ഛീതളുതാഭചെല് ॥ 

പ്രസപിച്ചാലുടനെ കള്ളിപ്പാല് തുടച്ചുകളഞ്ഞചന്ദനംതെ 
റഠാംപരല് ഇവ പാലിലരച്ചുമൂഭ്ധാലിടുക. ഒരിക്കലിട്ട ലം 

വലിഞ്ഞാൊല് കമുഞ്ഞ പിന്നെയുമിടുക. തൊട്ടുനോക്കിയാല് ൨൩ പ്രതണുപ്പുതോന്നുനനതുവരെ മേരുപ്രകാരംചെയ്ത്ുയും വേണം, 
(ചത്തപിള്ള പിലപ്പാന്) 

൨.൨. ഭക്ഷയെല്ഗുളസംയുക്തംയഷ്ട 0 ഫേവയരജു കല് ൮ 
ൃതപ്രജായ്ഡ്സുതിഡ്സുപ്യാദ്രഫസ്യമിദമൌഷധം ॥ 

൮൨. 



നന. ന ടം 

. ൬൭൦ ആരോഗ്യകല്ലദ്രമെ ബാലചികിത്സായം 

ഇരട്ടിമധുരം പൊടിച്ച ശക്കഠചേത്ത സേവിപിക്ക. ചത്ത 
പിളെപുഠത്താകും നിശ്ചയം. ല് 

൨൮. യൂഥി സിസ തഥഫിംഗൂനാംധൃണ്ണുംകാഞ്ചികലാരിണാ। 

ഭാരങ് ഗീ സിന്ധൂ ത്തശുണ്ണീനഠാമഥവാപായയ്െദ്രജഃ ॥ 

കാട്ടുമുപ്പപേര, ഇനത്തുപ്പു, കായം ഇവ പൊടിച്ചു കാടിയില് 
സേവിപ്പിക്കയുമാം. അല്ല എങ്കില് ചെറുതേക്കിന് വേര, ഇന്തു 
പം, ചുക്ക ഇവ പൊടിച്ചു കാടിയില് സേധിപ്പ്ിക്കാം. 
൨൪. തക്രെണപാഷയെല്പിഷ്ഠടം ഭദ്രികാമുലമെവഖവാ 

ത്രിണ്ടയെതാനിപ്രശസ്യന്തെതന്തുമത്യാശ്ചപാതനെ ॥ 

ചെറുകൂവേര, അരച്ചു മോരില്കലക്കി സേവിപ്പിക്കയുമാം 
യൂഥി സിന്ധൂ ത്ഥഹിംഗശൂനാ മെന്നതുമുതല് മൂന പ്രയോഗങ്ങാം 
മവൃളുധിഴുചാനും നന്നായിട്ടുള്ളചയാകുന്നു. 

സൂതികാ ചികിത്സാ | 

൨൭. സൂതികായാടഭക്ഷതാംയൊനിമംബഷ്ടക്ഷിരിപലു;ലൈഃ। 
പക്വെനസപ്പ്റിഷാലിംചെത്സദ്യസ്ലൈലെനവാസ്്രിയാംഃ। 

പ്രസലിച്ചവകൂടെ യോനിമുറിഞ്ഞാല് അമ്ചഴത്തിന്തൊ 

ലി, നാല്പാമരത്തിന്തൊലി,ഇചകൊണ്ടുകഷായവുംകല്ലയവുമാ 

യി കാച്ചിയനെയ്യൊ എണ്ണുയൊകള. ടനെപുരട്ടിക്കുക. യോയിയ്ര 
ണം ശമി 9൦. ഴു 

പ്രസപിച്ചാൽ ഉ.ടനെധേണ്ടത) 

൨൬. പായയെല്പതിതെഗഭെതീംക്ഷ ണമദ്യംചശ്രക്തിതഃ | 
കൊയഴ്ട സൃശുദ്ധയെക്ഷീപ്രമാത്തെവ്വിസ്മ ംണായച 

പ്രസവിച്ചാല് ൭ടനെ ശക്തിക്കുതക്ക വണ്ണും തീക്ഷ് ണമായ 
മദ്യത്തെ സേപിപ്പിക്ക എന്നാല് വയററിബാ ശ്രദ്ധിയുണ്ടാക 

യുംചേദന അറിയാതെ .ഇരിക്കയും ചെയ്യും. 

(കൊഷ്ട ശുഭ്ധിക്ക) 

൨൭. ബലാനാഗര കൈണ്ഡനിയ്യു ര ഫംഘ്ൃതമിശ്രിതം | 

പ്രഥമെഫനികൊക്ക സൃശുഭ്ധയൈതാംപായയെതവാ 

കറുന്തൊട്ടിചേര. ചുക്ക, അലണക്കി൯ധേര, ഇവകൊണ്ട ക 

ഷായംവച്ച്യ പ്രസവിച്ചു ദിവസംതന്നെ യെയ്യു മെപ്പപൊടിചേ 

ത്ത സേഖപ്പിക്കയുമാം. രേം കഷായവും, പയററിണാ ശുദ്ധി 

യെ ഉണ്ടാക്കുനാതാകുന്നു. വേദനയെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും 



ഡം ള് പ. ഖീ. പിന മം 

ചത്വാരിംശാഭ്ധ്യായഃ ൬൭.൧ 

(സൂതികാമൃതകഷായം) 

൨൮. ബലാപില്വകൃതദക്വാഥൊഘൃതതൈലഗുളാന്പിതഃ । 
സൃതികാമൃുതസംജഇഞസ്തംദ്വാദശാഫെചപായയേല് 

കുറുത്തോട്ടിചേര. കൂവളത്തിന്ലേര ഇവകൊണ്ടു കഷായം 

വെച്ചു നെയ്യ, എണ്ണ, ശക്കര ഇവ മേപ്പ്യൊടിചേത്ത സേലി। 

പ്പിക്കു. പ്രസലിച്ചുചളൂടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

(സൂതികാജ്പരാതി സാരങ്ങറാക്ക) 

൨൯. ദ്വിപഞ്ചമുലദുസ്പ ശശുണ്ണീഭിഃക്വഥിതംജലം 
താഞ്ചജ്വ ഠാദി സാരാത്മാംപായയെജ്ജിരകാന്വിതം ॥ 

ദശമുലം, കൊടുത്തുവ്വവേര, ചുക്ക ഇവകൊണ്ടു കഷായം 

വെച്ച ജീരകം മേപ്പൊടി ചേത്ത സേധിപ്പിക്കു. ജ്പഠാതിസാമ 

ങ്ങാ ശമി കടം. 
(ഗുന്മാദികഠാക്ക) 

൩൦. ദശമൂലസനാഥെനുപഞ്ചകൊലൌസാധിതം । 

നിഷ്ഠപാഥംപിതലത്യെഷാഗുന്മാദിഭ്യഃപ്രമുച്യതെ ॥ 

ദശമൂലം, കാട്ടുതിപ്പുലിപേര, കാട്ടമുളുകിന്വേര, കൊട്ടചേ 

ലിക്കിഴങ്ങ, തിപ്പലി, ചുക്ക ഇവകൊണ്ടെ കഷായംയച്ച സേലി 
പ്പിക്കു. ഗന്മാദികഠാശമിക്കും മേപ്പടി ശക്കരമുതലായത യഥോ 
ചിതമായി ചേത്തുകൊഠാക. 

(ജ്വരത്തിന്നു 

൨൧. ബ ലാദുസ്റശമുദ് ഗാബ്ദശൃംഗിലെരകപല്പുഭൈഃ | 
. ബ്ലഹത്യംശുമതീദ്വന്ദ്വഗൊക്ഷുരൈശ്ചസധാന്യകൈഃ ॥ 

൩൨.ശൃതമംബപ്രഗെപീതംസ്ൂതികാജ്വരനാശനം ! 
ജപരാത്തൌപായയെത്തദ്വാസവ്യമന്യന്യഥൊദിതം ॥ 

കു റുന്തോട്ടിലേര, കൊടുത്തുവൃവചേര, ചെറുപയററിന്ചരി 
പം മുത്തെങ്ങക്കിഴങ്ങ; ഇഞ്ചി, പപ്പടം, ചെറുവഴുതിനഖെരം 
വെഠാഖഴ്തിനവേ , മാരിലവേര, മുവ്വിലലേര. ഞെരിത്തില, 
കൊത്തമ്പാലയരി ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചു സേധഖിപ്പിക്കു റ . . വ" “പനി ശമിക്കും. ജവരത്തിന്നും അത। സാരത്തിന്നുംകൂടി മേല്ച 
റഞ്ഞെ കഷായവും സേധിപ്പ്റിക്കാം. ശേഷങ്ങളായ അജുചി മു 
തലായ രോഗങ്ങറാക്ക അതാതു രോഗങ്ങറഠാക്ക പറഠത്ഞെ പ്രകാ 
രം ചികിത്സിച്ചുകൊഠാക. 



തനന്ന ണ്ട 

൬൫൨ ആരൊഗ്യകല്ലദ്മെ ബാലചികിത്സായാം 

൨.൩. പഥ്യാപഥ്യവധിധാനെഷ്ടസൂൃതികായാഹിസവ്ൃതഃ ! 
സ്ട്രിയ പ്രമാണംതാസ്തസ്മാദനുവത്തെതചാന്പയദാ ॥ 

ജപരാദിരോഗങ്ങളോടുകൂടാതെ സ്വസ്ഥതയില് ഇരിക്കുനവ 
ക്ക പ്രസവശേഷം വേണ്ടെന്ന പ്ഥ്യാപഥ്യവിധികളില് ൨൫ 
പ്ലാദേശങ്ങളിലും സ്റ്രീകഠം പ്രമാണമാകയാല് പ്രസവചിക। 
ത്സകളില് അവരെ അനുസരിച്ചിരിക്കയും ചെയ്തു. 

൩. രം ഇതിപ്രായെണനിദ്ദിഷ്ടംസമ്യഗാരോഗ്യസാധനം | 
അന്ൃയച്ഛസ്റ്കാന്തരാല് കിഞ്ചില് പ്രണയാച്ചൊപദേശതഃ 

ആരോഗ്യസാധനമായ അതാത രോഗപ്രതിഖിധി ഇഖിടെ 
ഇപ്രകാരം പറകപ്പെട്ട എന്നതുകൊണ്ടു വേണ്ടുനതുകളെല്പാം 

ഇതിലടത്ങിയെന്മ വിചാരിക്കില്ല. ഇനിയും ആവശ്യമായി 
പ്യഠയെണ്ടതുകഠം ഉണ്ട. അതുകളില് ചിലത അന്ൃശാസ്ത്രൂ 
ത്തിങ്കല്നിന്നും ചിലത പരിചയംകൊണ്ടും ചിലത ഗുത്രപദേ 
ശംകൊണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊഠാകയും ലേണം. 

൨൭. വിസ്തരെണപിപദ്യെതബു ഭത്സാമിതചേതസാം 
ഇതിസംക്ഷിപ്യസംക്ഷിപ്യകഥിതംനത്വനാദരാല് ! 

ബാലന്മാരായിരിക്കുനാവരുടെ ബോധത്തെകറിച്ചുള്ള ഇവ്ലു 
അധികമായ പരപ്പകണ്ട:ല് നശിച്ചുപോകുമെന്ന വിചാരിച്ച! 
ട്ട് വളരെ സംക്ഷേപിച്ചിട്ട ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. വിസ്തൂരിപ്പാന് 
ശ്ര ദ്ധയില്ലായ്ക്കനിമിത്ത മായിട്ടല്പ. 

൩൬. ആയുപ്വെദരഫസ്യാര്ഥപ്രദശനപടിയസാ | 

നപ്യെനാപിനിബന്ധെനുതുഷ്യന്തൂസുധിയൊമുനാ ॥ 

ഈ ശാസ്ത്രും ഇന്നു ള്ളവരില് ലരുത്തനാല് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാ. - 
കുന്ന എങ്കിലും ഇതില് ആയുപ്വെദരഫ സ്യാത്ഥഞ്ംറ വകൂരെഅ 
കപ്പെടിഴിക്കയാര ലിദ്വാന്മാര് ജതിനെ കണ്ട സന്തോഷിക്കു 
മെന്ന ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 

൩൭. അത്ര ബാലാത്ഥള.ദ്ുിഷ്ഠായൊഗായൊജ്യാശ്ചയൂന്യപി | 

ഇത്യെകെ നൊഭയംസിഭധംധൃഹഘ്ൃതാംതെനമദ്പചഃ॥ 

ഇയു ശാസ്രൂത്തിങ്കല് ബാലയെക്കു വിച്ച പറകപ്പെട്ട പ്രയോ 

ഗങ്ങറാ ലിക്കതും അസ്യൃയന്മാക്കുമാലാമെന്നുള്ളതുനിമിത്തകായിട്ട 
ബാലന്മാക്കായിക്കൊണ്ടെ ഒആരംഭിക്കപ്പെടടതു കൊണ്ടെ തന്നെ ഉ. 
ഭയപ്രയോജനം സിദ്ധ മായിരിക്കയാല് ഈശാസ്സ്ുത്തെ എല്ല 
വ്രും സ്വ കുരിക്കേണ്ടതാകുന്നു, 



റ 

ചത്വാരിംശാദ്ധ്യായഃ ൬൫൩. 

൩൨൮. യെത്ര മത്സരമുജ് ഡിത്യപചൊഗ്ഹ് ണന്തിപചാശിനാം | 

അക്ണിഷ്ടമചിഗീതാത്ഥം തെഭ്യൊഭവതുമംഗകം ॥ 

ഈ ലോകത്തി കല് യാവചിലര മത്സരത്തെ സ്വീകരി 

യാതെ നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞുവരുനവരായ ജനങ്ങളുടെ അക്ണി 
ഷ്മായും അനന്ദ്യാ ത്ഥമായുമിരിക്കുന വചനത്തെ സ്വികരി 

ക്കുനാവൊ അവക്കായിക്കൊണ്ട ചിറ 

ഇതി വാദാസൊപനാമകരാമാനന്ദനാഥപണ്ഡിതപാരശ 

ധെന്ദ്രകൃതാലാരൊഗ്യകല്ലദ്ലമെബാലചികിത്സായാം ചത്വാരിം 
ശസ്ത്ബഖതൊനാമചത്വാരിംശൊദ്ധ്യായ ഃ 

മു 

(സമാപ്ലം) 



[ 1" 
ഡീ, ഡ്യൂ 
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